
 
 
 

ภาค ๑ 

วินยัชาวพุทธ





วินัยชาวพุทธ 
∗ 

 พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติ
ใหเปนผูมีศีล ชาวพุทธทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ ที่
จะตองปฏิบตัิใหเปนมาตรฐาน 
 

หมวดหนึ่ง 
วางฐานชวีิตใหมั่น 

ชาวพุทธจะตองดําเนินชวีิตที่ดีงาม และรวม
สรางสรรคสังคมใหเจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของ
คฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังนี้ 

กฎ ๑:  เวนชั่ว ๑๔ ประการ 
ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทําใหชีวิตมัวหมอง) ๔ 
คือ 

๑. ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต (เวนปาณาติบาต) 



ธรรมนูญชีวิต ๔

๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธ์ิ (เวนอทินนาทาน) 
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ (เวนกาเมสุมิจฉาจาร) 
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เวนมุสาวาท) 

ข. เวนอคต ิ(ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ 
๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ) 
๒. ไมลําเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ) 
๓. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ) 
๔. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ) 

ค. เวนอบายมขุ (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ 
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา 
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา 
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง 
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน 
๕. ไมพัวพันม่ัวสุมมิตรช่ัว 
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕

กฎ ๒:  เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน 
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนําชีวิตไปในทาง
แหงความเจริญและสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบ
หาแตมิตรแท คือ 
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) 

๔ ประเภท 
๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔ 

(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว 
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก 
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจเพื่อน 
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน 

๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔ 
(๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย 
(๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย 
(๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได 
(๔) เม่ือเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ 

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ 
(๑) จะทําช่ัวก็เออออ 
(๒) จะทําดีก็เออออ 
(๓) ตอหนาสรรเสริญ 



ธรรมนูญชีวิต ๖ 

(๔) ลับหลังนินทา 
๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ 

(๑) คอยเปนเพื่อนด่ืมน้ําเมา 
(๒) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
(๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน 
(๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน 

๒. รูถึงมิตรแท หรือ มิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ 
ประเภท 

๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ 
(๑) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน 
(๒) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของ
เพื่อน 
(๓) เม่ือมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได 
(๔) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออก
ปาก 

๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔ 
(๑) บอกความลับแกเพื่อน 
(๒) รักษาความลับของเพื่อน 
(๓) มีภยัอันตราย ไมละทิ้ง 
(๔) แมชีวิตก็สละใหได 

๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗

(๑) จะทําช่ัวเสียหาย คอยหามปรามไว 
(๒) แนะนําสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี 
(๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง 
(๔) บอกทางสุขทางสวรรคให 

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔ 
(๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกข
ดวย) 
(๒) เพื่อนมีสุข พลอยแชมช่ืนยินดี (สุข สุข
ดวย) 
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับย้ังแกให 
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน 

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังน้ี 
ข้ันที่ ๑  ขยันหม่ันทํางานเก็บออมทรัพย ดังผึ้งเก็บ

รวมน้ําหวานและเกสร 
ข้ันที่ ๒ เม่ือทรัพยเก็บกอข้ึนดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย 

คือ 
• ๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ 

และทําความดี 
• ๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ 
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราว

จําเปน 



ธรรมนูญชีวิต ๘ 

กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ 

ก. ทําทุกทศิใหเกษมสนัต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธ
กับตนใหถกูตองตามฐานะทัง้ ๖ คือ 
ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบดิามารดา ผู
เปรยีบเสมือนทิศเบ้ืองหนา ดังนี ้

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ 
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน 
๓. ดํารงวงศสกุล 
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 

บิดามารดาอนุเคราะหบุตร ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว 
๒. ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี 
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔. เปนธุระเม่ือถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร 
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส 

ทิศท่ี ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครู
อาจารย ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังน้ี 

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับ
คําแนะนํา เปนตน 

๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา 
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปน

กิจสําคัญ 
อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 

๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี 
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง 
๓. สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถให

ปรากฏ 
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษย

ใหใชวิชาเลี้ยงชีพไดจริง และรูจักดํารงตน
ดวยดี ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดย
สวัสดี   มีความสุขความเจริญ 

ทิศท่ี ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผู
เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลัง ดังน้ี 

๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา 
๒. ไมดูหม่ิน 
๓. ไมนอกใจ 



ธรรมนูญชีวิต ๑๐

๔. มอบความเปนใหญในงานบาน 
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย 
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี 
๓. ไมนอกใจ 
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได 
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง 

ทิศท่ี ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผู
เปรียบเสมือนทิศเบื้องซาย ดังนี้ 

๑. เผื่อแผแบงปน 
๒. พูดจามีนํ้าใจ 
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย 
๕. ซ่ือสัตยจริงใจ 

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน 
๒. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของ
เพื่อน 
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได 
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑

๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร 
ทิศท่ี ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํารุงคนรับใช และ
คนงาน ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องลาง ดังน้ี 

๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ 
วัย ความสามารถ 

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บ

ไข เปนตน 
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาส

อันควร 
คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนายงาน ดังนี้ 

๑. เริ่มทํางานกอน 
๒. เลิกงานทีหลัง 
๓. เอาแตของที่นายให 
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น 
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร 

ทิศท่ี ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพ
นับถือตอ พระสงฆ ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ดังนี้ 

๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา 
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา 



ธรรมนูญชีวิต ๑๒

๓. จะคิดส่ิงใด ก็คิดดวยเมตตา 
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ 
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔ 

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว 
๒. แนะนําส่ังสอนใหต้ังอยูในความดี 
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี 
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง 
๕. ช้ีแจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหมี

ความสุขความเจริญ 
ข. เก้ือกลูกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกันรวม
สรางสรรคสังคมใหสงบสุขม่ันคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวย
สังคหวัตถุ ๔ คือ 

๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ) 
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา) 
๓. อัตถจริยา ทาํประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลัง

แรงงาน) 
๔.  สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวม

สรางสรรคและแกปญหา เสมอกันโดยธรรม 
และรวมสุขรวมทุกขกัน) 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓

หมวดสอง 
นําชวิีตใหถึงจุดหมาย 

 

ก.  จุดหมาย ๓ ขั้น  ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย 
(อัตถะ) ๓ ข้ัน คือ 

ขั้นท่ี ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ 
ประโยชนปจจุบัน 

ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน 
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทาง

เศรษฐกิจ 
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม 
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ 

ทั้ง ๔ น้ี พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทั้ง
แกตนและผูอ่ืน 
ขั้นที่ ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ 
ประโยชนเบ้ืองหนา 



ธรรมนูญชีวิต ๑๔

ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเลื่อนลอย 
มีหลักยึดเหนี่ยวใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา 

ข)  มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแต
การอันดีงาม ดวยความสุจริต 

ค)  มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทาํประโยชน
ตลอดมา ดวยน้ําใจเสียสละ 

ง)  มีความแกลวกลาม่ันใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิต
และภารกิจไปได ดวยปญญา 

จ)  มีความโลงจิตม่ันใจ มีทุนประกันภพใหม ดวยได
ทําไวแตกรรมที่ดี 

ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง 
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวน

ปรวนแปร ก็ไมหว่ันไหว มีใจเกษมศานตม่ันคง 
ข) ไมถูกความยึดติดถือม่ันบีบคั้นจิต ใหผิดหวัง

โศกเศรา มีจิตโลงโปรงเบาเปนอิสระ 
ค)  สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส 

ไรทุกข มีความสุขที่แท 
ง)  รูเทาทันและทําการตรงตามเหตุปจจัย ชีวิตหมดจด

สดใส เปนอยูดวยปญญา 
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ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ข้ึนไป เรียกวาเปน 
“บัณฑิต” 
ข.  จุดหมาย ๓ ดาน  จุดหมาย ๓ ขั้นนี้ พงึปฏิบตัิให

สําเร็จครบ ๓ ดาน คือ 
ดานที่ ๑  อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน 

คือ ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้น
แกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหได
ใหถึง 

ดานที่ ๒  ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอ่ืน หรือ ประโยชนผูอ่ืน 
คือ ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือ
ผูอ่ืนใหไดใหถึงดวยการชักนําสนับสนุนใหเขา
พัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ 

ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ัง
สองฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงาม
รวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้ง
สภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึ่งพึงชวยกัน
สรางสรรค บํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตน
และผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย ๓ ข้ันขางตน 
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ชาวพุทธชั้นนํา 
ชาวพุทธที่เรียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปน

ชาวพุทธชั้นนํา จะตองมีความเขมแข็งที่จะตั้งม่ันอยูในหลัก
ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป นอกจากรักษาวินัยชาว
พุทธแลว ตองมีอุบาสกธรรม ๕ ดังนี้ 
๑. มีศรัทธา เชื่อประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระ

รัตน-ตรยั ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและ
สูงสุด 

๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีล
อุโบสถตามกาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพึ่งพา
วัตถนุอยลง ลดการเบียดเบียน และเกื้อกลูแกผูอื่นไดมากขึ้น 

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทาํดวย
เรีย่วแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลอืโชค
ลางเรื่องขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล 

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักดิ์สิทธิ ์นอกหลักพระพุทธศาสนา 

๕. ขวนขวายในการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ใสใจรเิริม่และ
สนับ สนุนกิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

หมายเหต:ุ 
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 วินัยของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก เลม ๑๑ 

(ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗) 
 “อุบาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐) 





 
 

ภาค ๒ 
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หมวดนํา 
คนกับความเปนคน 

 

๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ 
(สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ) 

 

มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวทั้งหลายอ่ืน 
สิ่งที่ทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือการศึกษา 
คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนา
แลว ช่ือวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดําเนินชีวิตที่ดี
งามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดย
สวัสดี  

มนุษยที่จะชื่อวาฝก ศึกษา หรือพัฒนาตน โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน ผูเปนสมาชิกใหมของมนุษยชาติ พึงมี
คุณสมบัติที่เปนตนทุน ๗ ประการ ที่เรียกวา แสงเงินแสง
ทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ซึ่งเปน
หลักประกันของชีวิตที่จะพฒันาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ผูเปนสัตวประเสริฐอยางแทจริง ดังนี้  
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๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลง
ปญญาและแบบอยางท่ีดี คือ อยูรวมหรือใกลชิดกัลยาณชน 
เริ่มตนแตมีพอแมเปนกัลยาณมิตรในครอบครัว รูจกัคบคน 
และเขารวมสังคมกับกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนําและ
ชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ 
และปญญา โดยเฉพาะใหเรียนรูและพัฒนาการสื่อสาร
สัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยเมตตา มีศรัทธาที่จะดําเนินตาม
แบบอยางที่ดี และรูจักใชปจจัยภายนอก ทั้งที่เปนบุคคล 
หนังสือ และเครื่องมือส่ือสารทั้งหลาย ใหเปนประโยชนใน
การแสวงหาความรูและความดีงาม เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
ชีวิต แกปญหา และทําการสรางสรรค 

๒. สีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม) มีวินัยเปนฐาน
ของการพัฒนาชีวิต คือ รูจกัจดัระเบียบความเปนอยู
กิจกรรมกิจการและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือโอกาสแกการพัฒนา
ชีวิต อยางนอยมีศีลข้ันพื้นฐาน คือมีพฤติกรรมที่ถูกตองใน
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับ
เพื่อนมนุษยอยางเกื้อกูลไมเบียดเบียนกัน และใน
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุ ดวยการกินใชปจจัย 
๔ ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่สงเสริม
คุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษา การสรางสรรค และระบบ
ดุลยสัมพันธของธรรมชาติ 
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๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม) มีจิตใจใฝรูใฝ
สรางสรรค คือ เปนผูมีพลังแหงความใฝรู ใฝดี ใฝทํา ใฝ
สรางสรรค ใฝสัมฤทธิ์ ใฝความเปนเลิศ อยากชวยทําทุกสิ่ง
ทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวของใหเขาถึงภาวะที่ดีงาม ไมหลง
ติดอยูแคคิดจะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค 
ที่ทําใหจมอยูใตวังวนแหงความมัวเมาและการแยงชิง แต
รูจักใชอินทรีย มีตาที่ดู หูที่ฟง เปนตน ในการเรียนรู หา
ความสุขจากการศึกษา และมีความสุขจากการทําส่ิงดีงาม 
ดวยการใชสมองและมือในการสรางสรรค 

๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงม่ันฝกตนจน
เต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะใหถึงได คือ ระลึกอยูเสมอถึง
ความจริงแทแหงธรรมชาติของมนุษยผูเปนสัตวที่ฝกได 
และตองฝก ซึ่งเมื่อฝกแลวจะประเสริฐเลิศสูงสุด แลวต้ังใจ
ฝกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปญหา เปน
ดุจเวทีที่ทดสอบและพัฒนาสติปญญาความสามารถ มี
จิตสํานึกในการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป จนเต็มสุดแหงศักยภาพ 
ดวยการพัฒนาที่พรอมทุกดาน ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา 

๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุ
ปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล คือ ต้ังอยูในหลักความคิด
ความเชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่
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จะนําไปสูการพจิารณาไตรตรองสืบสวนคนควา เปนทาง
เจริญปญญา และเชื่อการกระทําวาเปนอํานาจใหญสุดที่
บันดาลชะตากรรม กับทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจที่อยูใน
อํานาจเหตุผล แมจะใฝทําใหสําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รูเทา
ทันความเปนไปไดภายในขอบเขตของเหตุปจจัยที่มีและที่
ทํา ถึงสําเร็จก็ไมเหลิงลอย ถึงพลาดก็ไมหงอยงง ดํารงจิต
ผองใสเปนอิสระได ไมวูวามโวยวายเอาแตใจตน ตลอดจน
ไมปลอยตัวเลื่อนไหลไปตามกระแสความตื่นขาวและ
คานิยม 

๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึง
พรอม) ตั้งตนอยูในความไมประมาท คือ มีจิตสํานึกใน
ความไมเที่ยง มองเห็นตระหนักถึงความไมคงที่ ไมคงทน 
และไมคงตัว ทั้งของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรอบตัว ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ตลอดเวลา ทําใหน่ิงนอนใจอยูไมได และมองเห็นคุณคา
ความสําคัญของกาลเวลา แลวกระตือรือรนขวนขวายเรงศึกษา
และปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม และเสริมสราง
เหตุปจจัยของความเจริญงอกงาม โดยใชเวลาทั้งคืนวันที่
ผานไปใหเปนประโยชนมากที่สุด 

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึง
พรอม) ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง คือ 
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รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิดเปน เห็นส่ิงทั้งหลาย
ตามที่มันเปนไปในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดย
ใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะ
เพื่อใหเห็นความจริง หรือเพื่อใหเห็นแงดานที่จะใชใหเปน
ประโยชน กับทั้งสามารถแกไขปญหาและจัดทําดําเนินการ
ตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหงปญญา ที่จะทําให
พึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได 

(สํ.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๓๖/๓๖-๓๗) 
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๒. คนสมบูรณแบบ 
(สมาชิกแบบอยางของมนุษยชาติ) 

  

คนสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือไดวา
เปนสมาชิกที่ดีมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ ซ่ึงเรียก
ไดวาเปนคนเต็มคน ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติ
สุขและความสวัสดี มีธรรมหรือคุณสมบัติ ๗ ประการ 
ดังตอไปนี้ 

๑. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือรูหลักการและ
กฎเกณฑของส่ิงทั้งหลาย ที่ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนิน
ชีวิต ในการปฏิบัติกิจหนาที่และดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจ
สิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวา 
ตําแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไร
อยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเรจ็ที่เปนไปตาม
หนาที่และความรับผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เปนตน ตลอดจนชั้น
สูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของ
ธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง มีจิตใจ
เปนอิสระ ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น 
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๒. อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือรู
ความหมาย และความมุงหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ 
เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาที่ตนทําอยู
อยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้น เพื่อประสงคประโยชน
อะไร หรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ที่ใหมีหนาที่ 
ตําแหนง ฐานะ การงานอยางนั้นๆ เขากําหนดวางกันไวเพื่อ
ความมุงหมายอะไร กิจการที่ตนทําอยูขณะนี้ เม่ือทําไปแลว
จะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร ดังนี้เปน
ตน ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือ รูความหมายของคติธรรมดา 
และประโยชนที่เปนจุดหมายแทจริงของชีวิต 

๓. อัตตัญุตา รูตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้น 
วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด 
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน บัดนี้เทาไร อยางไร 
แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม และทําการตางๆ ให
สอดคลองถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุง
ตนใหเจริญงอกงามถึงความสมบูรณยิ่งขึ้นไป 

๔.  มัตตัญุตา รูประมาณ คือ รูจักพอดี เชน รูจัก
ประมาณในการบริโภค ในการใชจายทรัพย รูจกัความ
พอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตางๆ 
ตลอดจนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริง
ทั้งหลาย ทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อ
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ผลดีแทจริงทีพ่ึงตองการ โดยมิใชเพียงเพื่อเห็นแกความ
พอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใจของตน แตทําตามความพอดี
แหงเหตุปจจัยหรือองคประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวใหเกิด
ผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา 

๕. กาลัญตา รูกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และ
ระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงาน 
ปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชน รูวา เวลาไหน 
ควรทําอะไร อยางไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ให
ทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจน
รูจักกะเวลา และวางแผนการใชเวลาอยางไดผล 

๖. ปริสัญุตา รูชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมนุม 
และชุมชน รูการอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม และ
ตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหา ควรตองทํากิริยาอยาง
นี้ ควรตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มี
วัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควร
เกี่ยวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญ
ประโยชนใหอยางนี้ๆ เปนตน 

๗. ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักและเขาใจความ
แตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรม เปนตน ใครๆ ย่ิงหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะ
ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนๆ ดวยดีวา ควรจะคบหรือไม ไดคติ
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อะไร จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือ
จะแนะนําส่ังสอนอยางไร จึงจะไดผลดี ดังน้ี เปนตน 

ธรรม ๗ ขอน้ี เรียกวา สัปปุริสธรรมหนึ่ง แปลวา ธรรม
ของสัปปุริสชน คือคนดี หรือคนที่แท ซ่ึงมีคุณสมบัติของ
ความเปนคนที่สมบูรณ 

(อง.ฺสตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔) 

 

                                                                                       
หนึ่ง ดูบันทึกทายเลม ขอ ๑ หนา ๑๑๑ 

 





หมวดหนึ่ง 
คนกับสังคม 

 

๓. คนมีศีลธรรม 
(สมาชิกในหมูอารยชน) 

 

คนมีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกไดวาเปน
อารยชน มีธรรม คือ คุณสมบัติ ดังนี้ 
ก. มีสุจริตท้ังสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ 
ประการ 

๑. กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง 
ประพฤติชอบดวยกาย 

๒. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกตอง 
ประพฤติชอบดวยวาจา 

๓. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงามถูกตอง 
ประพฤติชอบดวยใจ 

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗) 
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ข. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกตองตามทางแหง
กุศลกรรม ๑๐ ประการ คือ 
• ทางกาย ๓ 

๑. ละเวนการฆา การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน; มี
เมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลสงเคราะหกัน 

๒. ละเวนการแยงชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ; 
เคารพสิทธิในทรัพยสินของกันและกัน 

๓. ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวง
แหนของผูอ่ืน; ไมขมเหงจิตใจ หรือทําลายลบหลูเกียรติ
และวงศตระกูลของกัน 
• ทางวาจา ๔ 

๔.  ละเวนการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง; กลาวแตคํา
สัตย ไมจงใจพูดใหผิดจากความจริงเพราะเห็นแก
ผลประโยชนใดๆ 

๕.  ละเวนการพูดสอเสียด ยุยง สรางความแตกแยก; 
พูดแตคําที่สมานและสงเสริมสามัคคี 

๖. ละเวนการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย; พูดแต
คําสุภาพ นุมนวลควรฟง 

๗. ละเวนการพูดเหลวไหลเพอเจอ; พูดแตคําจริง มี
เหตุมีผล มีสารประโยชน ถูกกาลเทศะ 
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• ทางใจ ๓ 
๘. ไมละโมบ ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได; คิดให 

คิดเสียสละ ทําใจใหเผื่อแผกวางขวาง 
๙. ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือเพงมองในแงที่จะ

ทําลาย; ต้ังความปรารถนาดี แผไมตรี มุงใหเกิดประโยชน
สุขแกกัน 

๑๐. มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลัก
กรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว; รูเทาทันความจริงที่เปน
ธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย 

ธรรม ๑๐ ขอน้ี เรียกวา กุศลกรรมบถ (ทางทํากรรมดี) 
บาง ธรรมจริยา บาง อารยธรรม บาง เปนรายละเอียดขยาย
ความสุจริต ๓ ขอ ขางตนดวย คือ ขอ ๑-๓ เปน กายสุจริต 
ขอ ๔-๗ เปน วจีสุจริต ขอ ๘-๑๐ เปน มโนสุจริต 

(ม.มู. ๑๒/๔๘๕/๕๒๓) 

ค.  อยางตํ่ามีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ขอตนน้ัน เปน
ธรรมจริยา และเปนอารยธรรมที่ครบถวนสมบูรณ ทาํคนให
เจริญขึ้นพรอม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แตผูใดยัง
ไมม่ันคงในอารยธรรม ทานสอนวาผูน้ันพึงควบคุมตนให
ไดในทางกายและวาจากอนเปนอยางนอย ดวยการประพฤติ
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ตามหลัก ศีล ๕ ที่เปนสวนเบื้องตนของธรรมจริยา ๑๐ 
ประการนั้น ก็ยังจะไดช่ือวาเปนคนมีศีลธรรม คือ 

๑. เวนจากปาณาติบาต ละเวนการฆาการสังหาร ไม
ประทุษรายตอชีวิตและรางกาย 

๒. เวนจากอทินนาทาน ละเวนการลักขโมยเบียดบัง
แยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน 

๓. เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ละเวนการประพฤติผิดใน
กาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหน อันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขา
ใหสับสน 

๔. เวนจากมุสาวาท ละเวนการพูดเท็จโกหกหลอกลวง 
ไมประทุษรายเขา หรือประโยชนสุขของเขาดวยวาจา 

๕. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่ง
เสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา กอความ
เสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ เชน ทําใหเกิดอุบัติเหตุ แม
อยางนอยก็เปนผูคุกคามตอความรูสึกม่ันคงปลอดภัยของผู
รวมสังคม 

(อง.ฺปฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗) 
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๔. คนมีคุณแกสวนรวม 
(สมาชิกที่ดีของสังคม) 

 

สมาชิกที่ดีผูชวยสรางสรรคสังคม มีธรรม คือ หลัก
ความประพฤติ ดังน้ี 
ก. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมี
จิตใจยิ่งใหญ กวางขวางดุจพระพรหม ๔ อยาง ตอไปนี้ 

๑. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี 
ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและความสุข 

๒. กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอ่ืนให
พนจากความทุกข ใฝใจที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก
เดือดรอนของคนและสัตวทั้งปวง 

๓. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เม่ือเห็นผูอ่ืนอยู
ดีมีสุข ก็มีใจแชมช่ืนเบิกบาน เม่ือเห็นเขาทําดีงามประสบ
ความสําเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย 
พรอมที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน 

๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ มองตามเปน
จริง โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอ ม่ันคง เที่ยงตรงดุจตาชั่ง 
มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลด ี หรือช่ัว สมควรแกเหตุที่
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ตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตาม
หลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรมหนึ่ง 

(ท.ีม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕) 

เม่ือมีคุณธรรมภายในเปนพื้นฐานจิตใจเชนนี้แลว พึง
แสดงออกภายนอกตามหลักความประพฤติ ตอไปนี้ 

ข. บําเพ็ญการสงเคราะห คือ ปฏิบัติตามหลักการ
สงเคราะห หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมู
ชนไวในสามัคคี ที่เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ อยาง ดังตอไปนี้ 

๑. ทาน ใหปน คือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน 
ชวยเหลือ สงเคราะห ดวยปจจัยส่ี ทุน หรือทรัพยสินส่ิงของ 
ตลอดจนใหความรูความเขาใจ และศิลปวิทยา 

๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคําสุภาพ 
ไพเราะ นาฟง ช้ีแจง แนะนําส่ิงที่เปนประโยชน มีเหตุผล 
                                                                                       
หนึ่ง กรณีสําคัญอีกอยางหน่ึงที่ใชอุเบกขา คือ เม่ือเห็นคนที่ตนดูแล เปนอยูดี ตางขวนขวายใน
กิจหนาท่ีของตน ก็รูจักวางทีเฉยคอยดูโดยสงบ ไมเซาซี้จูจี ้ไมกาวกายแทรกแซง ทานแสดง
อุปมาขอหนึ่งวา อุเบกขานั้น เหมือนดังนายสารถี เม่ือมาวิ่งถูกทางเรียบสนิทดี ก็น่ังคุมสงบ
น่ิงคอยดูเฉยอยูโดยนัยน้ี จงึแสดงความหมายของอุเบกขาอยางคลุมความวา ความรูจักวาง
ทีเฉยดู เม่ือเห็นเขารับผิดชอบตนเองได หรือในเมื่อเขาควรตองไดรับผลสมควรแกความ
รับผิดชอบของตน 

ดู วิสุทธิ.๓/๔๑ วิสุทธิฎีกา ๒/๑๓๖; ๓/๑๑๒ 
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เปนหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือคําแสดงความเห็น
อกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมาน
สามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูล
กัน 

๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวย
แรงกาย และขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆ บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน รวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวย
ปรับปรงุสงเสริมในดานจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับ
เขาได วางตนเสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบ และเสมอในสุข
ทุกข คือ รวมสุข รวมทุกข รวมรับรู รวมแกไขปญหา 
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน 

พูดส้ันๆ วา: ชวยดวยทุนดวยของหรือความรู; ชวย
ดวยถอยคํา; ชวยดวยกําลังงาน; ชวยดวยการรวมเผชิญและ
แกปญหา 

(ท.ีปา. ๑๑/๑๔๐/๑๖๗) 
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๕.  คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน 
(สมาชิกที่ดีของชุมชน) 

 

คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน ซ่ึงจะชวยใหหมูชน
อยูรวมกันดวยดี มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้ 
ก. พึ่งตนเองได คือ ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนได พรอมที่
จะรับผิดชอบตนเอง ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระ
ถวงหมูคณะ หรือหมูญาติ ดวยการประพฤติธรรมสําหรับ
สรางที่พึ่งแกตนเอง (เรียกวา นาถกรณธรรม) ๑๐ ประการ 
คือ 

๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย  คือ ดําเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้ง
ทางกาย ทางวาจา มีวินัย และประกอบสัมมาชีพ 

๒. พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียน
สดับตรับฟงมาก อันใดเปนสายวิชาของตน หรือตนศึกษา
ศิลป-วิทยาใด ก็ศึกษาใหชํ่าชอง มีความเขาใจกวางขวาง
ลึกซึ้ง รูชัดเจนและใชไดจริง 

๓. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รูจัก
เลือกเสวนา เขาหาที่ปรึกษาหรือผูแนะนําสั่งสอนที่ดี เลือก
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สัมพันธเกี่ยวของและถือเย่ียงอยางส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ดี 
ซึ่งจะทําใหชีวิตเจริญงอกงาม 

๔. โสวจัสสตา เปนคนท่ีพูดกันงาย คือ ไมด้ือรั้น
กระดาง รูจกัรับฟงเหตุผลและขอเท็จจริง พรอมที่จะแกไข
ปรับปรุงตน 

๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือเอาใจ
ใสชวยเหลือธุระและกิจการของชนรวมหมูคณะ ญาติ เพื่อน
พอง และของชุมชน รูจักใชปญญาไตรตรองหา
วิธีดําเนินการที่เหมาะ ทําได จัดได ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี 

๖. ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ชอบ
ศึกษา คนควา สอบถามหาความรูหาความจริง รูจักพดู รูจัก
รับฟง สรางความรูสึกสนิทสนมสบายใจ ชวนใหผูอ่ืนอยาก
เขามาปรึกษาและรวมสนทนา 

๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหม่ันเพียร 
พยายามหลีกละความชั่ว ประกอบความดี บากบั่น กาวหนา 
ไมยอทอ ไมละเลยทอดทิ้งธุระหนาที่ 

๘. สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตใน
ลาภผล ผลงานและผลสําเร็จตางๆ ที่ตนสรางหรือแสวงหา
มาไดดวยเรี่ยวแรงความเพยีรพยายามของตนเองโดยทาง
ชอบธรรม และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ 
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๙. สติ มีสติคงม่ัน คือ รูจักกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทํา 
คําที่พูด กิจที่ทําแลว และที่จะตองทําตอไปได จะทาํอะไรก็
รอบคอบ รูจักยับย้ังช่ังใจ ไมผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเลื่อน
ลอย ไมประมาท ไมยอมถลําลงในทางผิดพลาด ไมปลอย
ปละละเลยทิ้งโอกาสสําหรับความดีงาม 

๑๐. ปญญา มีปญญาเหนอือารมณ คือ มีปญญาหยั่งรู
เหตุผล รูดี รูช่ัว คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่ง
ทั้งหลายตามความเปนจริง รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปน
อิสระ ทําการตางๆ ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ 

(ท.ีปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๑) 

ข. อยูรวมในหมูดวยดี ในดานความสัมพันธกับผูอ่ืนที่เปน
เพื่อนรวมงานรวมกิจการ หรือรวมชุมชน ตลอดจนพี่นอง
รวมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยูรวมกัน ที่เรียกวา 
สาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ๖ ประการ 
คือ 

๑.  เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดง
ไมตรีและความหวังดีตอเพื่อนรวมงาน รวมกิจการ รวม
ชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดง
อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 
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๒.  เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ 
ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน ส่ังสอนหรือแนะนํา
ตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความ
เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 

๓.  เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ต้ังจิต
ปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี 
มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 

๔.  สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภ
ผลที่ไดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็แจกจายให
ไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน 

๕.  สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความ
ประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสวนรวม ไม
ทําตนใหเปนที่นารังเกียจ หรือเส่ือมเสียแกหมูคณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพ
รับฟงความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันได
ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงาม หรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

(ท.ีปา. ๑๑/๓๑๗/๒๕๗) 
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๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี 
(สมาชิกที่ดีของรัฐ) 

 

สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองที่ดี 
โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติ
ดังน้ี 
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ก. รูหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปนใหญที่เรียกวา 
อธิปไตย ๓ ประการ∗ ดังน้ี 

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง 
ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตนเปนใหญ กระทําการดวย
ปรารภตนและสิ่งที่เน่ืองดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล 
ไดแก เวนช่ัวทําดีดวยเคารพตน 

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของ
ชาวโลกเปนใหญ หว่ันไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ 
กระทําการดวยปรารภจะเอาใจหมูชน หาความนิยม หรือ
หว่ันกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแกเวน
ช่ัวทําดี ดวยเคารพเสียงหมูชน 

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการ 
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทํา
การดวยปรารภส่ิงที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และ
ความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวางแจงชัด และพิจารณา
อยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความ
บริสุทธ์ิใจวา เปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม 
เปนประมาณอยางสามัญ ไดแก ทําการดวยความเคารพ
หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 
                                                                                       
∗ ด ูบันทึกทายเลม ขอ ๒ หนา ๑๑๑ 
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เม่ือรูอยางนี้แลว ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิป-
ไตย พึงถือหลักขอ ๓ คือ ธรรมาธิปไตย 

(ท.ีปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑) 

ข. มีสวนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการรวม
รับผิดชอบที่จะชวยปองกันความเสื่อม นําไปสูความ
เจริญรุงเรืองโดยสวนเดียว ที่เรียกวา อปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ คือ 

๑.  หม่ันประชุมกันเนืองนิตย พบปะปรึกษาหารือ
กิจการงาน (ที่พึงรบัผิดชอบตามระดับของตน) โดย
สมํ่าเสมอ 

๒.  พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลายที่พึงทํารวมกัน 

๓.  ไมถืออําเภอใจใครตอความสะดวก บัญญติัวาง
ขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ อันมิไดตกลงบัญญัติวางไว และ
ไมเหยียบยํ่าลมลางส่ิงที่ตกลงวางบัญญัติกันไวแลว  ถือ
ปฏิบัติม่ันอยูในบทบัญญัติใหญที่วางไวเปนธรรมนูญ 

๔.  ทานผูใดเปนผูใหญมีประสบการณยาวนาน ให
เกียรติเคารพนับถือทานเหลาน้ัน มองเห็นความสําคัญแหง
ถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันพึงรับฟง 
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๕.  ใหเกียรติและคุมครองกุลสตรี มิใหมีการขมเหง
รังแก 

๖.  เคารพบูชาสักการะเจดีย ปูชนียสถาน อนุสาวรีย
ประจําชาติ อันเปนเครื่องเตือนความทรงจํา เราใหทําดี และ
เปนที่รวมใจของหมูชน ไมละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทํา
ตออนุสรณสถานเหลาน้ันตามประเพณี 

๗.  จัดการใหความอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบ
ธรรม แกบรรพชิต ผูทรงศีลทรงธรรมบริสุทธ์ิ ซึ่งเปนหลัก
ใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจ
ตอนรับและหวังใหทานอยูโดยผาสุก 

(ท.ีม. ๑๐/๖๘/๘๖) 

นอกจากนี้ พึงประพฤติตนเปนผูครองเรือนและ
หัวหนาครอบครัวที่ดี ตามหลักปฏิบัติในบทที่ ๑๒ วาดวย
คนครองเรือนที่เลิศล้ํา โดยเฉพาะขอ  จ. ครองตนเปน
พลเมืองที่ดี 
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๗. คนผูนํารัฐ 
(พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง) 

 

ทานผูเปนใหญในแผนดิน ผูนํา และผูปกครองรัฐ ต้ัง
ตนแตพระเจาจักรพรรด ิ พระมหากษัตริย ตลอดจนนัก
ปกครองโดยทั่วไป มีหลักธรรมที่เปนคุณสมบัติ และเปนขอ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
ก. ทรงทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผูปกครอง หรือ 
ราชธรรม (ธรรมของพระราชา)  ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑.  ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดย
มุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได มิใชเพื่อจะเอาจากเขา 
เอาใจใสอํานวยบริการ จดัสรรความสงเคราะห อนุเคราะห 
ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย 
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกข และ
ใหความสนับสนุนแกคนทําความดี 

๒.  ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤตดิีงาม 
สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติ
คุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือ
ของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน 
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๓. ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ คือ สามารถเสียสละ
ความสุข สําราญ เปนตน ตลอดจนชีวิตของตนได เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง 

๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซ่ือตรงทรง
สัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม
หลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย 
ไมเยอหย่ิงหยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแต
ทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความรักภักดี 
แตมิขาดยําเกรง 

๖. ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลส
ตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต ระงับยับย้ังขมใจได ไม
หลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มี
ความเปนอยูสมํ่าเสมอหรืออยูอยางงายๆ สามัญ มุงม่ันแตจะ
บําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหบริบูรณ 

๗.  อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมเกรี้ยวกราด ไม
วินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจความโกรธ มีเมตตา
ประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทํา
การดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 

๘.  อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น คือ ไมหลงระเริง



ธรรมนูญชีวิต ๔๔

อํานาจ ไมบีบค้ันกดขี่ มีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียน
ลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใดดวยอาศัยความอาฆาต
เกลียดชัง 

๙.  ขันติ ชํานะเข็ญดวยขันติ คือ อดทนตองานที่
ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยาก ถึงจะลําบากกายนา
เหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกย่ัวถูกหยันดวย
ถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละ
ทิ้งกิจกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิ
ใหผิดจากประศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงาม
ของรัฐและราษฎรเปนที่ต้ัง อันใดประชาราษฎรปรารถนา
โดยชอบธรรม ก็ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็ไมขัดขวาง วางองคเปน
หลัก หนักแนนในธรรมคงที่ ไมมีความเอนเอียงหว่ันไหว 
เพราะถอยคําดีรายลาภสกัการะหรืออิฏฐารมณอนิฏฐารมณ
ใดๆ สถิตม่ันในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม 
ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติ
ใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป 

(ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖) 
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ข. บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ คือ ปฏิบัติหนาที่ของนัก
ปก-ครองผูย่ิงใหญ ที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร (ธรรมเนียม
หรือหนาที่ประจําของจักรพรรดิ) ๕ ประการหนึ่ง คือ 

๑.  ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ยึดถือความ
จริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่
ชอบธรรม เปนบรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยม
ธรรม ต้ังตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวยตนเอง 

๒.  ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม 
คือ จัดอํานวยการรักษาคุมครองปองกันอันชอบธรรม แก
ชนทุกหมูเหลาในแผนดิน คือ คนภายใน∗∗ ขาราชการฝาย
ทหาร ขาราชการฝายปกครอง ขาราชการพลเรือน 
นักวิชาการ และคนตางอาชีพ เชนพอคาและเกษตรกร ชาว
นิคมชนบทและชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีล
ทรงคุณธรรม ตลอดจนสัตวเทาสัตวปก อันควรสงวนพันธุ
ทั้งหลาย 

๓.  มา อธรรมการ หามก้ันการอาธรรม คือ จัดการ
ปองกันแกไข มิใหการกระทําที่ไมเปนธรรม การเบียดเบียน
                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๓ หนา ๑๑๒ 
∗∗ หมายถึง พระมเหสี โอรส ธิดา ขาราชการในพระองค หรือคนในครอบครัวและในปกครอง
สวนตัวซึ่งพึงคุมครอง โดยใหการบํารุงเล้ียงอบรมสั่งสอน เปนตน ใหอยูสุขสงบและเคารพ
นับถือกัน 
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ขมเหง และความผิดความช่ัวรายเดือดรอน เกิดมีข้ึนใน
บานเมือง ชักนําประชาชนใหต้ังม่ันในสุจริตและนิยมธรรม 
รวมทั้งจัดวางระบบที่กันคนราย ใหโอกาสคนดี 

๔.  ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชนผูยากไร มิใหมีคนขัด
สนยากไรในแผนดิน เชน จัดใหราษฎรทั้งปวงมีทางหาเลี้ยง
ชีพ ทํามาหากินไดโดยสุจริต 

๕.  ปริปจุฉา ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญา
และความดีงามยิ่งขึ้นไป โดยมีที่ปรึกษาที่ทรงวิชาการทรง
คุณธรรม ผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา 
ที่จะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม หม่ันพบปะพระสงฆ
และนักปราชญ ไถถามหาความรูหาความดีงามหาความจริง 
และถกขอปญหาตางๆ อยูโดยสม่ําเสมอตามกาลอันควร เพื่อ
ซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนา และดําเนินกิจการ
ในทางที่ถูกตองชอบธรรม ดีงาม และเปนไปเพื่อประโยชน
สุขอยางแทจริง 

(ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕) 

ค. ประกอบราชสังคหะ คือ ทํานุบํารุงทวยราษฎร ให
ประชา-ชาติดํารงอยูในเอกภาพและสามัคคี ดวยหลักธรรม
ที่เรียกวา ราชสังคหวัตถุ (หลักการ สงเคราะหประชาชน
ของพระราชา) ๔ ประการ คือ 
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๑.  สสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถ
ในนโยบายที่จะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร
ใหอุดมสมบูรณ 

๒.  ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ ปรีชา
สามารถในนโยบายที่จะบาํรุงขาราชการ ดวยการสงเสริมคน
ดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการใหดี เปนตน 

๓.  สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสาน
ประชาชนไวดวยนโยบายสงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคน
ยากจนยืมไปสรางตนในพาณิชยกรรม หรือดําเนินกิจการ
ตางๆ ไมใหฐานะเหลื่อมลํ้าหางเหินจนแตกแยกกัน 

๔.  วาชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รูจักพดู รูจักช้ีแจง
แนะนํา รูจกัทักทาย ไถถามทุกขสุขราษฎรทุกช้ัน แม
ปราศรัยก็ไพเราะนาฟง ทั้งประกอบดวยเหตุผล เปน
หลักฐาน มีประโยชน เปนทางแหงการสรางสรรค แกไข
ปญหา เสริมความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจดี ความ
เช่ือถือ และความนิยมนับถือ 

(สํ.ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐) 

ง. ละเวนอคติ นักปกครอง เม่ือปฏิบัติหนาที่ พึงเวนความ
ลําเอียง หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม ๔ 
ประการ 
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๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
๔. ภยาคติ  ลําเอียงเพราะขลาดกลัว 

(ท.ีปา. ๑๑/๑๗๖/๑๙๖) 



หมวดสอง 
คนกับชีวิต 

 

๘. คนมีชีวิตอยูอยางม่ันใจ 
(ชีวิตที่เลิศล้ําสมบูรณ) 

 

คนที่มีความมั่นใจในชีวิตของตน จนไมหวาดหว่ันพรั่น
พรึงแมตอความตาย ก็เพราะไดดําเนินชีวิตของตนอยูอยางดี
ที่สุด และไดใชชีวิตน้ันใหเกิดคุณประโยชนคุมคากับการที่
ไดเกิดมาแลวชาติหน่ึง เรียกไดวาเปนอยูอยางผูมีชัย ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต คนเชนน้ันคือผูที่ไดเขาถึง
จุดหมายแหงการมีชีวิต  และดําเนินชีวิตของตนตาม
หลักการตอไปนี้ 
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ก. นําชีวิตสูจุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนที่
เปนจุดหมายของการมีชีวิต ที่เรียกวา อัตถะ หรือ อรรถ ๓ 
คือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน
ปจจุบัน ที่สําคัญ คือ 

ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา 
อายุยืนยาว 

ข)  มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนได
ทางเศรษฐกิจ 

ค)  มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนที่
ยอมรับในสังคม 

ง)  มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ 
 ทั้งหมดนี้ พงึใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชนสุขโดยชอบ ทั้งแกตนและผูอ่ืน 

๒. สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ 
ประโยชนเบื้องหนา ที่เปนคุณคาของชีวิต ซ่ึงใหเกิดความสุข
ล้ําลึกภายใน โดยเฉพาะ 

ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ 
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแต

การดีงามสุจริต 
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ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดเสียสละบําเพ็ญ
ประโยชน 

ง) ความแกลวกลาม่ันใจ ดวยมีปญญาที่จะ
แกปญหานําพาชีวิตไป 

จ) ความโปรงโลงม่ันใจ วาไดทํากรรมดี มี
หลักประกันวิถีสูภพใหม 

๓. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง 
คือ การมีปญญารูเทาทันความจริง เขาถึงธรรมชาติของโลก
และชีวิต อันทําใหจิตใจเปนอิสระ  

ก) ไมหว่ันไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวน
ปรวนแปรตางๆ 

ข) ไมผิดหวังโศกเศราบีบคั้นจิตเพราะความยึดติด
ถือม่ันในส่ิงใด 

ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจ
ตลอดเวลา 

ง) เปนอยูและทําการดวยปญญาซ่ึงมองที่เหตุปจจัย 
อัตถะ ๓ ข้ันน้ี จดัแบงใหมเปน ๓ ดานดังนี้ 
๑. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน  คือ 

ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซ่ึงพึงทําใหเกิดข้ึนแกตนเอง หรือ
พัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง 
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๒. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอ่ืน หรือ ประโยชนผูอ่ืน คือ 
ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือใหผูอ่ืนหรือเพื่อน
มนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิต
ของเขาเองขึ้นไปจนเขาถึงตามลําดับ 

๓. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสอง
ฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชน
หรือสังคม รวมทั้งภาวะและปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งทาง
วัตถุ เชน ปา แมนํ้า ถนนหนทาง และทางนามธรรม เชน 
ศีลธรรม วัฒนธรรม ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา 
เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย ๓ ข้ัน
ขางตน อยางนอยไมใหการแสวงประโยชนตนสงผลกระทบ
เสียหายตอประโยชนสุขของสวนรวม ดังตัวอยาง พระภิกษุ
เม่ือปฏิบัติตามพระวินัย ยอมชวยรักษาสามัคคีแหงสงฆ อัน
เปนบรรยากาศที่เกื้อหนุนใหภิกษุที่อยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก 
และเจริญงอกงามในการปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือ
ประโยชนสูงสุด 

(ขุ.จ.ู ๓๐/๗๕๕/๓๘๙) 

ข. ภายในทรงพลัง คือ มีกําลังที่เกิดจากคุณธรรมความ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนหลักประกันของชีวิต ซึ่งทําใหเกิด
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ความมั่นใจในตนเองจนไมมีความหวาดหวั่นกลัวภัย เรียกวา 
พละ (ธรรมอันเปนกําลัง) มี ๔ ประการ กลาวคือ 

๑. ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ไดศึกษา มีความรู
ความเขาใจถูกตองชัดเจน ในเรื่องราวและกิจการที่ตน
เกี่ยวของ ตลอดไปถึงสภาวะอันเปนธรรมดาของโลกและ
ชีวิต เปนผูกระทําการตางๆ ดวยความเขาใจเหตุผล และ
สภาพความจริง 

๒. วิริยพละ กําลังความเพียร คือ เปนผูประกอบกิจทํา
หนาที่การงานตางๆ อยูตลอดเวลา ดวยความบากบั่นพยายาม 
ไมไดทอดทิ้งหรือยอหยอนทอถอย 

๓. อนวัชชพละหน่ึง กําลังสุจริต หรือกําลังความบริสุทธ์ิ 
คือมีความประพฤติและหนาที่การงาน สุจริตไรโทษ สะอาด
บริสุทธ์ิ ไมมีขอที่ใครจะติเตียนได 

๔. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห คือ ไดชวยเหลือ
เกื้อกูล ทําตนใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย เปนสมาชิกที่
มีคุณประโยชนของชุมชน 

ตัวอยางเชน เปนขาราชการ พึงจําสั้นๆ วา รูงานดี ทํา
หนาที่ไมบกพรอง มือสะอาด ไมขาดมนุษยสัมพันธ 

(อง.ฺนวก. ๒๓/๒๐๙/๓๗๖) 

                                                                                       
หนึ่ง แปลตามศัพทวา กําลังการกระทําท่ีปราศจากโทษ 
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ค. ตั้งตนบนฐานที่มั่น ซึ่งใชเปนที่ยืนหยัดใหสามารถยึดเอา
ผลสําเร็จสูงสุดอันเปนที่หมายได โดยไมเกิดความสําคัญตน
ผิด ไมเปดชองแกความผิดพลาดเสียหาย และไมเกิดสิ่งมัว
หมองหมักหมมทับถมตน ดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่
เรียกวา อธิษฐาน (ธรรมเปนที่ม่ัน) ๔ ประการ คือ 

๑. ปญญา ใชปญญา คือ ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทาํ
กิจการตางๆ ดวยความคิด เม่ือประสบเหตุใดๆ ก็ไมวูวาม
ตามอารมณหรือหลงไปตามสิ่งที่เยายวน ศึกษาสิ่งตางๆ ให
มีความรูชัด หย่ังเห็นเหตุผล เขาใจภาวะของสิ่งทั้งหลายจน
เขาถึงความจริง 

๒. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํารงตนมั่นใน
ความจริงที่รูชัดเห็นชัดดวยปญญา เริ่มแตจริงวาจา จริงใน
หลักการ จริงในการปฏิบัติ จนถึงจริงปรมัตถ 

๓. จาคะ เพิ่มพูนจาคะ คือ คอยเสริมหรือทวีความ
เสียสละ ใหเขมแข็งมีกําลังแรงยิ่งขึ้นอยูเสมอ เพื่อปองกัน
หรือทัดทานตนไวมิใหตกไปเปนทาสของลาภสักการะและ
ผลสําเร็จเปนตนที่ตนไดสรางขึ้น อันคอยลอเราเยายวน ให
เกิดความยึดติด ลําพอง และลุมหลงมัวเมา ส่ิงใดเคยชินเปน
นิสัย หรือเคยยึดถือไว แตผิดพลาด ไมจริง ไมถูกตอง ก็
สามารถละไดทั้งหมดเริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส 
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๔. อุปสมะ รูจักสงบใจ คือรูจักหาความสุขสงบทาง
จิตใจ ฝกตน ใหสามารถระงับความมัวหมองดับความ
ขัดของวุนวายอันเกิดจากกิเลสได ทาํจิตใจใหสงบผองใส
รูจักรสแหงสันติ คนที่รูจักรสแหงความสุขอันเกิดจากความ
สงบใจแลว ยอมจะไมหลงใหลมัวเมาในวัตถุ หรือลาภ ยศ 
สรรเสริญ เปนตน โดยงาย 

(ม.อุ. ๑๔/๖๘๒/๔๓๗) 
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๙. คนประสบความสําเร็จ 
(ชีวิตที่กาวหนาและสําเร็จ) 

ผูที่ตองการดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาประสบ
ความสําเร็จ ไมวาจะในดานการศึกษา หรืออาชีพการงานก็
ตาม พึงปฏิบัติตามหลักตอไปน้ี 
ก. หลักความเจริญ ปฏิบติัตามหลักธรรม ที่จะนําชีวิตไปสู
ความเจริญรุงเรือง ที่เรียกวา จักร (ธรรมประดุจลอทั้งสี่ที่
นํารถไปสูจุดหมาย) ซึ่งมี ๔ ขอ คือ  

๑.  ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยูถ่ินท่ีเหมาะ คือ เลือกหา
ถิ่นที่อยู หรือแหลงเลาเรียนดําเนินชีวิตที่ดี ซ่ึงมีบุคคลและ
สิ่งแวดลอมที่อํานวยแกการศึกษา พัฒนาชีวิต การแสวง
ธรรมหาความรู การสรางสรรคความดีงาม และความ
เจริญกาวหนา 

๒.  สัปปุริสูปสสยะ เสาะเสวนาคนดี คือ รูจักเสวนาคบ
หา หรือรวมหมูกับบุคคลผูรู ผูทรงคุณ และผูที่จะเกื้อกูลแก
การแสวงธรรมหาความรู ความกาวหนางอกงาม และความ
เจริญโดยธรรม 

๓.  อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวถูกวิถี คือ ดํารงตนม่ันอยู
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ในธรรมและทางดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ต้ังเปาหมายชีวิตและ
การงานใหดีงามแนชัด และนําตนไปถูกทางสูจุดหมาย แนว
แน ม่ันคง ไมพราสาย ไมไถลเชือนแช 

๔. ปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีไดเตรียมไว ทุนดีสวนหนึ่ง 
คือ ความมีสติปญญา ความถนัด และรางกายดี เปนตน ที่
เปนพื้นมาแตเดิม และอีกสวนหน่ึง คือ อาศัยพื้นเดิมเทาที่ตัว
มีอยู รูจักแกไขปรบัปรุงตน ศึกษาหาความรู สรางเสริม
คุณสมบัติ ความดีงาม ฝกฝนความชํานิชํานาญเตรียมไวกอน
แตตน ซ่ึงเม่ือมีเหตุตองใชก็จะเปนผูพรอมที่จะตอนรับ
ความสําเร็จ สามารถสรางสรรค ประโยชนสุข และกาวสู
ความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป 

        (อง.ฺจตุกฺก. ๒๑/๓๑/
๔๑) 

ข. หลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําไปสู
ความสําเร็จแหงกิจการนั้นๆ ที่เรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึง
ความสําเร็จ) ซ่ึงมี ๔ ขอ คือ 

๑. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทําส่ิงน้ัน และทําดวยใจรัก 
ตองการทําใหเปนผลสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานที่ทํา มิใช
สักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือ เพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือผล
กําไร 
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๒. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหม่ันประกอบ หม่ัน
กระทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไม
ทอดทิ้ง ไมทอถอย กาวไปขางหนาจนกวาจะสําเร็จ 

๓. จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ต้ังจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และทํา
สิ่งน้ันดวยความคิด ไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใช
ความคิดในเรื่องนั้นบอยๆ เสมอๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยาง
อุทิศตัวอุทิศใจ 

๔. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หม่ันใชปญญา
พิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่ง
หยอนเกินเลยบกพรองขัดของ เปนตน ในสิ่งที่ทํานั้น โดย
รูจักทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน 
เพื่อจัดการและดําเนินงานนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้นไป 

ตัวอยางเชน ผูทํางานทั่วๆ ไป อาจจําส้ันๆ วา รักงาน สู
งาน ใสใจงาน และทํางานดวยปญญา 

         (ที.ปา. ๑๑/๒๓๑/
๒๓๓) 

ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ ดําเนินตามพระพุทธปฏิปทา ดวยการ
ปฏิบัติตามธรรม ๒ อยางที่เปนเหตุใหพระองคบรรลุสัมโพธิ
ญาณ เรียกวา อุปญญาตธรรม (ธรรมที่พระพุทธเจาทรง
ปฏิบัติเห็นคุณประจักษกับพระองคเอง) คือ 
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๑.  อสนฺตุฏตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไมสันโดษในกุศลธรรม 
คือ ไมรูอ่ิม ไมรูพอ ในการสรางสรรคความดีและสิ่งที่ดี 

๒. อปฺปฏิวาณิตา จ ปธานสฺมึ บําเพ็ญเพียรไมระยอ คือ 
เพียรพยายามกาวหนาเรื่อยไป ไมยอมถอยหลัง ไมยอมแพ 
ไมยอมทอถอยตออุปสรรค และความเหน็ดเหนื่อย
ยากลําบาก 

(ท.ีปา. ๑๑/๒๒๗/๒๒๓) 
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๑๐. คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ 
(ชีวิตที่เปนหลักฐาน) 

  

คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน 
ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี ต้ังตัวสรางหลักฐานได 
และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทาง
เศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้ 
ก. ข้ันหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนปจจุบัน หรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุข
ข้ันตน ที่เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมหนึ่ง ๔ 
ประการ 

๑.  อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ 
ขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติหนาที่การงาน และการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรู
จริง รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดี 
จัดการและดําเนินการใหไดผลดี 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๔ หนา ๑๑๒ 
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๒.  อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจัก
คุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไวดวย
ความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน 
ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย 

๓.  กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสวนา
คบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมี
ความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก
อาชีพการงาน 

๔.  สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายได
และรายจาย เปนอยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย 
ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว 

(อง.ฺอฏก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙) 

ข. ข้ันแจงจัดสรรทรัพย เม่ือหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรร
ทรัพยน้ัน โดยถือหลักการแบงทรพัยเปน ๔ สวน ที่เรียกวา 
โภควิภาค ๔ คือ 
• เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย  ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคน
ที่ควรบํารุงเลี้ยง และทําประโยชน 
• ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการ
งาน 
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• จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย อีก ๑ สวน เก็บไวัใชในคราวจําเปน 
(ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒) 

ค. ข้ันจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียร
พยายามแสวงหา รักษา และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็
เพื่อจะใชใหเปนประโยชนทั้งแกตนและคนอื่น ถาไมใช
ทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมี
ทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได 
ดังน้ัน เม่ือมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอ
ทรัพยหนึ่งสวนแรกในขอ ข. ตามหลัก โภคาทิยะ (ประโยชน
ที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ใน
การที่จะมีหรือครอบครองทรัพยสมบัติ) ๕ ประการ ดังพุทธ
พจนวา 

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยนํ้าพักนํ้าแรง
ความขยันหม่ันเพียรของตน และโดยทางสุจริตชอบธรรม
แลว 

๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนใน
ปกครองทั้งหลายใหเปนสุข 

๒. บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข 
๓. ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทําตนใหม่ันคงปลอด

จากภยันตราย 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑

๔. ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา ๕ อยาง 
(๑) ญาติพลี  สงเคราะหญาติ 
(๒) อติถิพลี  ตอนรับแขก 
(๓) ปุพพเปตพล ี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ 
(๔) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน 
(๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศส่ิงที่เคารพ

บูชาตามความเชื่อถือ 
๕. อุปถัมภบํารุงพระสงฆ และเหลาบรรพชิตผูประพฤติ

ดี ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา 
เม่ือไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะ

หมดสิ้นไปก็สบายใจไดวา ไดใชโภคะนั้นใหเปนประโยชน
ถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพิ่มข้ึน ก็สบายใจ 
เชนเดียวกัน เปนอันไมตองเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี 

(อง.ฺปฺจก. ๒๒/๔๑/๔๘) 

การใชจายใน ๕ ขอน้ี ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจาย 
ใหรูวาควรใชทรัพยทําอะไรบาง มิใชหมายความวาใหแบง
สวนเทากันไปทุกขอ นอกจากนั้น ทานมุงกลาวเฉพาะ
รายการที่พึงจายเปนประจําสําหรับคนทั่วไป แตถาผูใด
สามารถ ก็ควรบําเพ็ญประโยชนใหมากขึ้นไปอีก ตามหลัก 
สังคหวัตถุ (ในบทที่ ๔) เปนตน 
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๑๑.  คนครองเรือนท่ีเลิศล้ํา 
(ชีวิตบานที่สมบูรณ) 

 

คนที่จะเรียกไดวาประสบความสําเร็จในการครอง
เรือน เปนคฤหัสถหรือชาวบานที่ดี นาเคารพนับถือเปนแบบ
ฉบับ ควรถือเปนตัวอยาง จะตองวัดดวยหลักเกณฑ ดังนี้ 
ก. มีความสุขส่ีประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมที่ผูครอง
เรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบานควรพยายามทําใหเกิดขึ้น
แกตนอยูเสมอ เรียกสั้นๆ วา  สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) 
๔ คือ 

๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ 
เอิบอ่ิมและอุนใจวา ตนมีโภคทรัพย ที่ไดมาดวย
น้ําพักนํ้าแรงความขยันหม่ันเพียรของตน และโดยทางชอบ
ธรรม 

๒. โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ 
เอิบอ่ิมใจวา ตนไดใชทรัพยทีไ่ดมาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว 
เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูที่ควรเลี้ยง และบําเพ็ญคุณประโยชน 

๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ 
เอิบอ่ิมใจวา ตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร 
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๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ 
ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรอง
เสียหาย ใครติเตียนไมได ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจหนึ่ง 

บรรดาสุข ๔ อยางนี้ อนวัชชสุขมีคามากที่สุด 
(อง.ฺจตุกฺก. ๒๑/๖๒/๙๑) 

ข. เปนชาวบานแบบฉบับ คนครองเรือน แยกไดเปนหลาย
ประเภท จัดเปนขั้นๆ ไดต้ังแตรายไปถึงดี และที่ดีก็มีหลาย
ระดับ คฤหัสถที่ดี นาเคารพนับถือแทจริง คือประเภทที่ ๑๐ 
ใน ชาวบาน  ๑๐ ประเภทตอไปนี้ 
กลุมที่ ๑ หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 

๑. ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสขุ ทั้งไมเผื่อแผ
แบงปนและไมใชทรัพยน้ันทําความดี  (เสียทั้ง ๓ สวน) 

๒. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข แตไมเผื่อแผ
แบงปนและไมใชทรัพยน้ันทําความดี (เสีย ๒ สวน ดี ๑ 
สวน) 

๓. ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุขดวย เผื่อแผ
แบงปนและใชทรัพยน้ันทําความดีดวย (เสีย ๑ สวน ดี ๒ 
สวน) 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๕ หนา ๑๑๓ 
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กลุมที่ ๒ หาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง 
๔. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๓ ดี ๑) 
๕. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๒ ดี ๒) 
๖. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓) 

กลุมที่ ๓ หาโดยชอบธรรม 
๗. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๒ ดี ๑) 
๘. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๑ ดี ๒)  
๙. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ แตยังติด ยังมัวเมา 

หมกมุน กินใชทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมี
ปญญาที่จะทาํตนใหเปนอิสระเปนนายเหนือโภคทรัพยได 
(เสีย ๑ ดี ๓) 
พวกพิเศษ ผูท่ีแสวงหาชอบธรรม และใชอยางมีสติ-
สัมปชัญญะ มีจิตใจเปนอิสระ มีลักษณะดังนี้ 

๑๐. แสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม; ไดมาแลว เลี้ยง
ตนใหเปนสุข; เผื่อแผแบงปน และใชทรัพยน้ันทําความดี; 
ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใช  ทรัพยสมบัติโดยรูเทา
ทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปญญา ทําตนให
เปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย 

ประเภทที่ ๑๐ นี้ พระพุทธเจาสรรเสริญวาเปนผูเลิศ 
ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทั้ง ๔ สถาน คือ เปนคฤหัสถแบบ
ฉบับที่นาเคารพนับถือ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕
(อง.ฺทสก. ๒๔/๙๑/๑๘๘) 

ค. กํากับชีวิตดวยธรรมส่ี คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับ
การครองชีวิตของคฤหัสถ ที่เรียกวา ฆราวาสธรรมหนึ่ง ๔ 
ประการ ดังน้ี 

๑. สัจจะ ความจริง คือ ดํารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง 
ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง จะทําอะไรก็ใหเปนที่เช่ือถือ
ไววางใจได 

๒. ทมะ ฝกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได รูจักปรับตัว 
และแกไขปรับปรุงตนใหกาวหนาดีงามยิ่งขึ้นอยูเสมอ 

๓. ขันติ อดทน คือ มุงหนาทําหนาที่การงานดวยความ
ขยันหม่ันเพียร เขมแข็งอดทน ไมหว่ันไหว ม่ันในจุดหมาย 
ไมทอถอย 

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟอ ชอบชวยเหลือ
เกื้อกูล บําเพ็ญ ประโยชน สละโลภ ละทิฐิมานะได รวมงาน
กับคนอื่นได ไมใจแคบเห็นแกตัวหรือเอาแตใจตน 

(ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑) 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๖ หนา ๑๑๓ 

 



ธรรมนูญชีวิต ๖๖

ง. รับผิดชอบชีวิตท่ีเก่ียวของ คือ มีความสัมพันธอันดีงาม
อบอุนเปนสุขภายในครอบครัว ตลอดถึงญาติมิตร ผูรวมงาน 
และคนที่พึ่งพาอาศัยอยูในปกครองทั้งหมด โดยทําหนาที่
มิใชเพียงนําประโยชนทางวัตถุมาใหเขาอยางเดียว แตนํา
ประโยชนสุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปน
ตัวอยาง ชวยชักจูงใหคนในครอบครัวและผูเกี่ยวของใกลชิด
ทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นดวยคุณธรรมที่เรียกวา อารยวัฒิ 
ทั้ง ๕ ดังตอไปนี้ 

๑. งอกงามดวยศรัทธา คือ ใหมีความเชื่อความมั่นใจใน
พระรัตนตรัย และในการที่จะทําความดี มีหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

๒. งอกงามดวยศีล คือ ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต 
รูจักเลี้ยงชีวิต มีวินัย และมีกิริยามารยาทอันงาม 

๓. งอกงามดวยสุตะ คือ ใหมีความรูจากการเลาเรียน
สดับฟง โดยแนะนําหรือขวนขวายใหศึกษาหาความรูที่จะ
ฟนฟูปรบัปรงุชีวิตจิตใจ 

๔. งอกงามดวยจาคะ คือ ใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มี
น้ําใจตอกัน และพอใจทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย 

๕. งอกงามดวยปญญา คือ ใหมีความรูคิด เขาใจเหตุผล 
รูดี รูช่ัว รูคุณ โทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่ง
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ทั้งหลายตามเปนจริง มีวิจารณญาณ  รูจักใชปญญาพิจารณา
เหตุปจจัย แกไขปญหา และจัดทําดําเนินการตางๆ ใหไดผลดี 

(อง.ฺปฺจก. ๒๒/๔๐/๔๗) 

จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี นําชีวิตและครอบครัวของตน
ไปสูความเจริญ สงบสุข และเปนพลเมืองที่สรางสรรคสังคม 
โดยประพฤติ ดังนี้ 

๑. น สาธารณทารสฺส  ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทาง
เพศ 

๒. น ภฺุเช สาธุเมกโก  ไมใจแคบเสพสิ่งเลิศรสผูเดียว 
๓. น เสเว โลกายติกํ  ไมพราเวลาถกถอยที่เลื่อนลอยไร

สาระ 
๔. สีลวา  ประพฤติดี  มีวินัย ต้ังอยูในศีล ๕ 
๕. วตฺตสมฺปนฺโน  ปฏิบัติกิจหนาที่สมํ่าเสมอโดย

สมบูรณ 
๖. อปฺปมตฺโต  ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา 
๗. วิจกฺขโณ  มีวิจารณญาณ ทําการโดยใชปญญา 
๘. นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุภาพ ไมดื้อกระดาง ยินดีรับ

ฟงผูอ่ืน 
๙. สุรโต  เสงี่ยมงาม รักความประณีตสะอาดเรียบรอย 
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๑๐. สขิโล มุทุ พดูจานาฟง ทั้งใจกายก็ออนโยน ไมหยาบ
คาย 

๑๑. สงฺคเหตา จ มิตฺตานํ  มีน้ําใจเอื้อสงเคราะหตอมิตร
สหาย 

๑๒. สํวิภาคี  เผื่อแผแบงปน ชวยเหลือคนทั่วไป 
๑๓. วิธานวา  รูจักจัดการงานใหเรียบรอยและไดผลดี 
๑๔. ตปฺเปยฺย  บํารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีลทรง

ธรรม 
๑๕. ธมฺมกาโม ใครธรรม รักความสุจริต 
๑๖. สุตาธโร  อานมากฟงมาก รูวิชาของตนเชี่ยวชาญ 
๑๗. ปริปจฺุฉโก  ชอบสอบถามคนควา ใฝหาความรู

ยิ่งขึ้นไป 
(ขุ.ชา. ๒๘/๙๔๙/๓๓๒) 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๙

๑๒. คนไมหลงโลก 
(ชีวิตที่ไมถลําพลาด) 

 

บุคคลที่ไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและ
ชีวิต อยางที่เรียกไดวา หลงโลก เมาชีวิต ก็เพราะมีสติ รูจัก
มอง รูจักพิจารณา รูจักวางตัววางใจตอความจริงตางๆ อันมี
ประจําอยูกับโลกและชีวิตเปนคติธรรมดา ดังนี้ 
ก. รูทันโลกธรรม คือ รูจักพิจารณา รูเทาทัน ต้ังสติใหถูกตอง
ตอสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในชีวิตที่อยู
ทามกลางโลก ซ่ึงเรียกวา โลกธรรม (ธรรมดาของโลกหรือ
ความเปนไปตามคติธรรมดา ซึ่งหมุนเวียนมาหาชาวโลก 
และชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป) ๘ ประการ คือ 
 ช่ืนชม        ขมขื่น 
 ๑. ไดลาภ ๒. เสื่อมลาภ 
 ๓. ไดยศ ๔. เสื่อมยศ 
 ๕. สรรเสริญ ๖. นินทา 
 ๗. สุข ๘. ทุกข 

โลกธรรม ๘ น้ี จัดเปน ๒ ฝาย คือ ที่ช่ืนชมนาปรารถนา
นาชอบใจ คนทั่วไปอยากได เรียกวา อิฏฐารมณ พวกหนึ่ง ที่
ขมขื่น ไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ คนทั่วไปเกลียดกลัว 
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เรียกวา อนิฏฐารมณ พวกหน่ึง แตจะชอบใจอยากไดหรือไม
ก็ตาม โลกธรรมเหลานี้ เปนส่ิงที่เกิดข้ึนไดแกทุกคน ทั้งแก
ปุถุชนผูไมมีการศึกษา และแกอริยสาวกผูมีการศึกษา จะ
แตกตางกัน ก็แตการวางใจและการปฏิบัติตนตอส่ิงเหลาน้ี 
กลาวคือ 

๑. ปุถุชนผูไมมีการศึกษา ไมรูจักฝกอบรมตน ยอมไม
เขาใจ ไมรูเทาทันตามความเปนจริง ลุมหลงลืมตน ยินดียิน
ราย คราวไดก็หลงใหลมัวเมา หรือลําพองจนเหลิงลอย คราว
เสียก็หงอยละเหี่ยหมดกําลังหรือถึงกับคลุมคลั่งไป ปลอยให
โลกธรรมเขาครอบงําย่ํายีจิต ฟูยุบเรื่อยไป ไมพนจากทุกข
โศก 

๒. สวนผูมีการศึกษา เปนอริยสาวก รูจักพิจารณารูเทา
ทันตามความเปนจริงวา ส่ิงเหลาน้ี ไมวาอยางไรก็ตาม ที่
เกิดขึ้นแกตน ลวนไมเที่ยง ไมคงทน ไมสมบูรณ มีความ
แปรปรวนไดเปนธรรมดา จึงไมหลงใหลมัวเมาเคลิ้มไปตาม
อิฏฐารมณ ไมขุนมัวหมนหมองคลุมคลั่งไปในเพราะ
อนิฏฐารมณ มีสติดํารงอยูได  วางตัววางใจพอดี  ไมเหลิงใน
สุขและไมถูกทุกขทวมทับ 

ย่ิงกวาน้ัน อริยสาวกอาจใชโลกธรรมเหลาน้ันใหเปน
ประโยชน เชน ใชอนิฏฐารมณเปนบทเรียน บททดสอบ 
หรือเปนแบบฝกหัดในการพัฒนาตน และใชอิฏฐารมณเปน
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โอกาสหรือเปนอุปกรณในการสรางสรรคความดีงามและ
บําเพ็ญคุณประโยชนใหยิ่งขึ้นไป 

(อง.ฺอฏก. ๒๓/๙๖/๑๕๙) 

ข. ไมมองขามเทวทูต คือ รูจักมอง รูจักพิจารณาสภาวะที่
ปรากฏอยูเสมอในหมูมนุษย อันเปนสัญญาณเตือนใจให
ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต ที่ไมควรลุมหลงมัวเมา ซึ่ง
เรียกวา เทวทูต (สื่อแจงขาวของยมเทพ หรือตัวแทนของ
พญายม) ๕ อยาง คือ 

๑.  เด็กออน วาคนเราทุกคนเกิดมา  ก็อยางนี้ เพียงเทาน้ี 
๒.  คนแก วาทุกคน หากมีชีวิตอยูไดนาน ก็ตองประสบ

ภาวะเชนนี้ 
๓.  คนเจ็บ วาภาวะเชนน้ี เราทุกคนอาจประสบได

ดวยกันทั้งนั้น 
๔.  คนตองโทษ วากรรมชั่วนั้น ไมตองพูดถึงตายไป แม

ในบัดน้ีก็มีผลเดือดรอนเปนทุกข 
๕.  คนตาย วาภาวะเชนน้ี เราทุกคนตองไดพบ ไมมีใคร

พน และกําหนดไมไดวา ที่ไหน เม่ือใด 
มองเห็นสภาพเชนนี้เม่ือใด เชน เม่ือผานเขาไปในสุสาน 

ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลเปนตน ก็มิใหมีใจหดหูหรือ
หวาดกลัว แตใหมีสติ รูจักใชปญญาพิจารณา จะไดเกิดความ
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สังเวช เรงขวนขวายประกอบแตกัลยาณกรรม คือ การ
กระทําที่ดีงาม ดําเนินชีวิตดวยความไมมัวเมา ไมประมาท 

(ม.อุ. ๑๔/๕๐๗/๓๓๕) 

ค. คํานึงสูตรแหงชีวิต แมไมใชเวลาที่มองเห็นเทวทูต ก็ควร
พิจารณาอยูเสมอ ตามหลักที่เรียกวา อภิณหปจจเวกขณ (สิ่ง
ที่ทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย ไมวาชาวบาน ไมวาชาววัด 
ควรหัดพิจารณาเนืองๆ) ซ่ึงมีอยู ๕ ประการ คือ 

๑.  ชราธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได 

๒.  พยาธิธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความ
เจ็บปวยไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได 

๓.  มรณธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตาย
เปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได 

๔.  ปยวินาภาวตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตอง
ประสบความพลัดพราก ท้ังจากคนและของที่รักท่ีชอบใจไปทั้งสิ้น 

๕.  กัมมัสสกตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของ
ตน เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักตองเปนทายาทของกรรม
นั้น 

เม่ือพิจารณาอยูเสมออยางนี้ ก็จะชวยปองกันความมัวเมา 
ในความเปนหนุมสาว ในทรัพยสมบัติ และในชีวิต เปนตน 
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บรรเทาความลุมหลงความถือม่ันยึดติด และปองกันการทํา
ความทุจริต ทําใหเรงขวนขวายทําแตสิ่งที่ดีงามเปน
ประโยชน 

                  (อง.ฺปฺจก. ๒๒/๕๗/
๘๑) 





หมวดสาม 
คนกับคน 

 

๑๓. คนรวมชีวิต 
(คูครองที่ดี) 

 

คูครองที่ดี ที่จะเปนคูรวมชีวิตกันได นอกจากกาม
คุณแลว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตามขอปฏิบัติ ดังน้ี 
ก. คูสรางคูสม มีหลักธรรมของคูชีวิต ที่จะทําใหคูสมรสมี
ชีวิตสอดคลอง กลมกลืนกัน เปนพื้นฐานอันม่ันคงที่จะทําให
อยูครองกันไดยืดยาว เรียกวา  สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ 

๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิ
ศาสนา สิ่งเคารพบูชา แนวความคิดความเช่ือถือ หรือ
หลักการตางๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยางเดียวกัน หนัก
แนนเสมอกัน หรือปรับเขาหากัน ลงกันได 

๒. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา 
มารยาท พื้นฐานการอบรม พอเหมาะสอดคลอง ไปกันได 
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๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความ
โอบออมอารี ความมีใจกวาง ความเสียสละ ความพรอมที่จะ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน พอกลมกลืนกัน ไมขัดแยงบีบคั้นกัน 

๔. สมปญญา มีปญญาสมกัน รูเหตุรูผล เขาใจกัน อยาง
นอยพูดกันรูเรื่อง 

(อง.ฺจตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐) 
ข. คูชื่นชมคูระกํา หรือ คูบุญคูกรรม คือ คูครองที่มีคุณธรรม 
ลักษณะนิสัยความประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกตอกัน ที่
ทําใหเกื้อกูลกันหรือถูกกัน ก็มี ตองยอมทนกันหรืออยูกัน
อยางขมขื่น ก็มี ในกรณีนี้ ทานแสดง ภรรยา ประเภทตางๆ 
ไว ๗ ประเภท คือ 

๑. วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คือ ภรรยาที่มิได
อยูกินดวยความพอใจ ดูหม่ิน และคิดทําลายสามี 

๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร  คือ ภรรยาชนิดที่ลาง
ผลาญทรัพยสมบัติ 

๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคราน 
ไมใสใจการงาน ปากราย หยาบคาย ชอบขมสามี 

๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา คือ ภรรยาที่หวังดี
เสมอ คอยหวงใย เอาใจใส สามีหาทรัพยมาไดก็เอาใจใสคอย
ประหยัดรักษา 
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๕. ภคินีภริยา ภรรยาเยี่ยงนองสาว คือ ภรรยาผูเคารพรัก
สามี ดังนองรักพี่ มีใจออนโยน รูจักเกรงใจ มักคลอยตาม
สามี 

๖. สขีภริยา ภรรยาเยี่ยงสหาย คือ ภรรยาที่เปนเหมือน
เพื่อน มีจิตภักดี เวลาพบสามีก็ราเริงยินดี วางตัวดี ประพฤติดี 
มีกิริยามารยาทงาม เปนคูคิดคูใจ 

๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงนางทาสี คือ ภรรยาที่ยอมอยู
ใตอํานาจสามี ถูกสามีตะคอกตบตี ก็อดทน ไมแสดงความ
โกรธตอบ 

(อง.ฺสตฺตก. ๒๓/๖๐/๙๒) 

ทานสอนใหภรรยาสํารวจตนวา ที่เปนอยู ตนเปน
ภรรยาประเภทไหน ถาจะใหดี ควรเปนภรรยาประเภทใด 
สําหรับชายอาจใชเปนหลักสํารวจอุปนิสัยของตนวาควรแก
หญิงประเภทใดเปนคูครอง และสํารวจหญิงที่จะเปนคูครอง
วาเหมาะกับอุปนิสัยตนหรือไม  

แมสามีก็ยอมมีหลายประเภท พึงเทียบเอาจากภรรยา
ประเภทตางๆ เหลาน้ัน 
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ค. คูศีลธรรมคูความดี เอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน 
คือ  ฆราวาสธรรมหนึ่ง ๔ ประการมาใชตอกันในบานดวย 
ดังน้ี 

๑. สัจจะ ความจริง  คือ ซื่อสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริง
วาจา และจริงในการกระทํา 

๒. ทมะ ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย 
แกไขขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขาหากัน และ
ปรับปรุงตนใหดีงามยิ่งขึ้นไป 

๓. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม 
ทนตอความลวงล้ําก้ําเกินกัน และรวมกันอดทนตอความ
เหนื่อยยากลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุข
สําราญ ความพอใจสวนตนเพื่อคูครองได เชน อดหลับอด
นอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครอง ไมใจแคบ 

(สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖) 

ง. คูถูกหนาที่ตอกัน สงเคราะห อนุเคราะหกัน ตามหลัก
ปฏิบัติในทิศ ๖ ขอที่วาดวย ทิศเบื้องหลังสอง คือ 
                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๖ หนา ๑๑๓ 
สอง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 
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สามีปฏิบัติตอภรรยา โดย  
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา 
๒. ไมดูหม่ิน 
๓. ไมนอกใจ 
๔.  มอบความเปนใหญในงานบาน 
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 
ภรรยาอนุเคราะหสามี โดย 
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย 
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี 
๓. ไมนอกใจ 
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได 
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔) 

จ. พอบานเห็นใจภรรยา สตรีมีความทุกขจําเพาะตัวอีกสวน
หน่ึง ตางหากจากผูชาย ซึ่งสามีพึงเขาใจ และพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใส เห็นอกเห็นใจ คือ 

๑. ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่
ยังเปนเด็กสาว สามีควรใหความอบอุนใจ 

๒. ผูหญิงมีระดู  ซึ่งบางคราวกอปญหาใหเกิดความ
แปร-ปรวนทัง้ใจกาย ฝายชายควรเขาใจ 
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๓. ผูหญิงมีครรภ ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใส
บํารุงกายใจเปนพิเศษ 

๔. ผูหญิงคลอดบุตร ซึ่งเปนคราวเจ็บปวดทกุขแสน
สาหัส และเสี่ยงชีวิตมาก สามีควรใสใจเหมือนเปนทุกขของ
ตน 

๕. ผูหญิงตองคอยปรนเปรอเอาใจฝายชาย ฝายชายไม
ควรเอาแตใจตัว พึงซาบซึ้งในความเอื้อเฟอและมีน้ําใจตอบ
แทน 

(นัย สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗) 
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๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล 
(หัวหนาครอบครัวที่ดี) 

 

ผูที่เปนหัวหนาครอบครัว นอกจากปฏิบัติตาม
หลักธรรมอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน เชน เปนคนที่รูจักทํามาหา
เลี้ยงชีพเปนตนแลว พึงปฏิบัติตามหลักธรรมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอวงศตระกูลบางอยาง ตอไปน้ี 
ก. รักษาตระกูลใหคงอยู โดยปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับ
ดํารงความม่ังคั่งของตระกูลใหย่ังยืน หรือเหตุที่ทําใหตระกูล
ม่ังคั่งตั้งอยูไดนาน เรียกวา กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ อยาง คือ 

๑. นัฏฐคเวสนา  ของหายของหมด รูจักหามาไว 
๒. ชิณณปฏิสังขรณา ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะ

ซอมแซม 
๓. ปริมิตปานโภชนา  รูจักประมาณในการกิน การใช 
๔. อธิปจจสีลวันตสถาปนา ต้ังหญิงหรือชายมีศีลธรรม

เปนพอบานแมเรือน 
(อง.ฺจุตกฺก. ๒๑/๒๕๙/๓๓๗) 

ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ บุคคลตอไปนี้เปรียบเหมือนไฟ ถา
ปฏิบัติถูกตองยอมเกิดคุณมาก แตถาปฏิบัติผิดอาจเกิดโทษ
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รายแรง เปนเหมือนไฟเผาผลาญตัว จึงควรปฏิบัติดุจพวกนับ
ถือการบูชาไฟในสมัยโบราณ บําเรอไฟที่ตนบูชาดวยความ
เอาใจใสระมัดระวังตั้งใจทาํใหถูกตอง เพราะมีความเคารพยํา
เกรง เรียกวา อัคคิปาริจริยา (ไฟที่ควรบาํรุง หรือบุคคลที่ควร
บูชาดวยการใสใจบํารุงเลี้ยง และใหความเคารพนับถือตาม
ควรแกฐานะ ดุจไฟบูชาของผูบูชาไฟ) มี ๓ อยาง คือ 

๑. อาหุไนยัคคิ ไฟที่ควรแกของคํานับ ไดแกบิดามารดา 
๒. คหปตัคคิ ไฟประจําตัวเจาบาน ไดแกบุตร ภรรยา 

และคนในปกครอง 
๓. ทักขิไณยัคคิ ไฟทักขิไณย ไดแกบรรพชิต หรือ

พระภิกษุสงฆผูทรงศีล ซ่ึงทําหนาที่สั่งสอน ผดุงธรรม ที่
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา 

(ท.ีปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙) 

ค. ใสใจบุตรธิดา ในฐานะที่เปนบิดามารดา พึงรูจัก บุตร ๓ 
ประเภท และใหการศึกษาอบรมใหเปนบุตรชนิดที่ดีที่สุด คือ 

๑. อภิชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา ดีเลิศกวาพอ
แม 

๒. อนุชาตบุตร บุตรท่ีตามเยี่ยงบิดามารดา เสมอดวย
พอแม 
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๓. อวชาตบุตร บุตรท่ีต่ําลงกวาบิดามารดา เส่ือมทราม
ทําลายวงศตระกูล 

  (ขุ.อิติ. ๒๕/๒๕๒/๒๗๙) 

ง. ทําหนาท่ีผูมากอน คือ พึงอนุเคราะหบุตรธิดาตามหลัก
ปฏิบัติในฐานะที่บิดามารดาเปนเสมือน ทิศเบื้องหนาหนึ่ง 
ดังน้ี 

๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว 
๒. ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี 
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔. เปนธุระในเรื่องจะมีคูครองที่สมควร 
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส 

 (ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๒) 

จ. เปนราษฎรที่มีคุณภาพ ครอบครัวเปนหนวยสังคม
พื้นฐาน ที่จะเปนสวนประกอบชวยใหประเทศชาติ
เจริญรุงเรืองม่ันคง ดังน้ัน หัวหนาครอบครัวที่ดี พึงเปน
ราษฎรที่ดีของรัฐดวย โดยครองตนเปนพลเมืองที่ดีตามหลัก
ปฏิบัติในบทที่ ๑๑ ขอ จ. 
 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 
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๑๕. คนสืบตระกูล 
(ทายาทที่ดี) 

 

ผูเปนทายาท นอกจากจะรับทรพัยสมบัติและวงศ
ตระกูลมารักษาสืบตอแลว จะตองรับเอาหนาที่และคุณธรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาวงศตระกูล มาปฏิบัติสืบตอไปดวย 
แตในเบื้องตน ในฐานะที่เปนทายาทที่ดี พึงปฏิบัติตาม
หลักธรรมตอไปน้ี 
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ดําเนินตามหลักธรรมที่
เปนทวารแหงประโยชนสุข หรือขอปฏิบัติที่เปนดุจประตูชัย
อันเปดออกไปสูความเจริญกาวหนาของชีวิต ที่เรียกวา วัฒน
มุข ๖หนึ่ง ประการ ตอไปนี้  

๑. อาโรคยะ รักษาสุขภาพดี มีลาภอันประเสริฐ คือ
ความไรโรคทั้งจิตและกาย 

๒.  ศีล มีระเบียบวินัย ประพฤติดีมีมรรยาทงาม ไมกอ
ความเดือดรอนแกสังคม 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๗ หนา ๑๑๓ 
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๓. พุทธานุมัต ไดคนดีเปนแบบอยาง ศึกษาเยี่ยงนิยม
แบบอยางของมหาบุรุษพุทธชน 

๔. สุตะ ต้ังใจเรียนใหรูจริง เลาเรียนคนควาใหรู
เช่ียวชาญ ใฝสดับเหตุการณใหรูเทาทัน 

๕. ธรรมานุวัติ ทําแตส่ิงท่ีถูกตองดีงาม ดํารงมั่นใน
สุจริต ทั้งชีวิตและงานดําเนินตามธรรม 

๖. อลีนตา มีความขยันหม่ันเพียร มีกําลังใจแข็งกลา 
ไมทอถอยเฉ่ือยชา เพียรกาวหนาเรื่อยไป 

(ขุ.ชา. ๒๗/๘๔/๒๗) 

ข. ปดชองทางท่ีเขามาของความเสื่อม หลีกเวนความ
ประพฤติที่เปนชองทางของความเสื่อมความพินาศ ซ่ึงจะ
เปนเหตุใหโภคทรัพยยอยยับไป ที่เรยีกวา อบายมุข ๖ 
ประการ คือ 

๑. ติดสุรายาเมา ซึ่งมีโทษ ๖ 
๑. ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ 
๒. กอการทะเลาะวิวาท 
๓. ทําลายสุขภาพ 
๔. เสื่อมเกียรติเสียช่ือเสียง 
๕. ทําใหแสดงดาน ไมรูจักอาย 
๖. ทอนกําลังปญญา 
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๒. เอาแตเท่ียวกลางคืน  ซ่ึงมีโทษ ๖ 
๑. เปนการไมรักษาตัว 
๒. เปนการไมรักษาลูกเมีย 
๓. เปนการไมรักษาทรัพยสมบัติ 
๔. เปนที่ระแวงสงสัย 
๕. เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ 
๖. เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก 

๓. จองจะดูการเลน ซ่ึงมีโทษ ทําใหการงานเสื่อมเสีย 
เพราะใจกังวลคอยคิดจอง และเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งน้ันๆ เชน 
เตนรําที่ไหน ขับรอง ดนตรี  ที่ไหน ไปที่นั่น 

๔. ไมเวนการพนัน ซึ่งมีโทษ ๖ 
๑. เม่ือชนะ ยอมกอเวร 
๒. เม่ือแพ ก็เสียดายทรัพยที่เสียไป 
๓. ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ 
๔. เขาที่ประชุม เขาไมเช่ือถือถอยคํา 
๕. เปนที่หม่ินประมาทของเพื่อนฝูง 
๖. ไมเปนที่พึงประสงคของผูจะหาคูครองใหลูก

ของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมไหว 
๕. มั่วสุมมิตรชั่ว ซ่ึงมีโทษทําใหกลายไปเปนคนชั่ว

อยางคนที่ตนคบ ทั้ง ๖ ประเภท คือ ไดเพื่อนที่ชักนําให
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กลายเปนนักการพนัน นักเลงผูหญิง นักเลงเหลา นักลวงของ
ปลอม นักหลอกนักตม และนักเลงหัวไม 

๖. มัวแตเกียจคราน ซ่ึงมีโทษ ทําใหยกเหตุตางๆ เปน
ขออาง ผัดเพี้ยน ไมทําการงาน โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มี
อยูก็หมดส้ินไป คือ ใหอางไปทั้ง ๖ กรณี วา หนาวนัก รอน
นัก เย็นไปแลว ยังเชานัก หิวนัก อ่ิมนัก แลวไมทําการงาน 

(ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๙๖) 

ค. เชื่อมสายสัมพันธกับบุรพการี คือ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา 
พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องหนาหน่ึง ดังนี้ 
 ๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ 
 ๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน 
 ๓. ดํารงวงศสกุล 
 ๔. ประพฤตตินใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
 ๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๙/๒๐๒) 

ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา พระพุทธเจาตรัสวา ลูกๆ 
คือเด็กทั้งหลาย เปนฐานรองรับมนุษยชาติ ลูกในครอบครัว
                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 

 



ธรรมนูญชีวิต ๘๔

คือเด็กในสังคม ควรไดรับการฝกอบรมใหเปนผูมีคุณสมบัติ
ที่เปนตนทุนในตัว ซ่ึงจะทําใหพรอมที่จะกาวหนาไปใน
การศึกษาพัฒนาชีวิตของตน และเปนสมาชิกที่มีคุณคาของ
สังคม ดวยการปลูกฝงคุณสมบัติที่เรียกวา แสงเงินแสงทอง
ของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการ ดังน้ี 
 ๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี  
 ๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต  
 ๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค   
 ๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึง
ได  
 ๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล  
 ๖. ต้ังตนอยูในความไมประมาท  
 ๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง  

ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผู
เปนสัตวประเสริฐ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๕

๑๖. คนที่จะคบหา 
(มิตรแท-มิตรเทียม) 

  

การคบเพื่อนเปนส่ิงสําคัญ มีผลตอความเจริญกาวหนา
และความเสื่อมของชีวิตอยางมาก จึงควรทราบหลักธรรม
เกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เปนขอสําคัญๆ ไว ในที่น้ีจะแสดงเรื่อง
คนที่ควรคบ คนที่ไมควรคบ และหลักปฏิบัติตอกันระหวาง
มิตรสหาย ดังตอไปนี้ 
ก. มิตรเทียม พึงรูจักมิตรเทียม หรือศัตรูผูมาในรางของมิตร 
(มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. คนปอกลอก  ขนเอาของเพื่อนไปฝายเดียว (หร
ชนหน่ึง) มีลักษณะ ๔  

๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว 
๒. ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก 
๓. ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน 
๔. คบเพื่อน เพราะเห็นแกประโยชน 

๒. คนดีแตพูด (วจีบรม) มีลักษณะ ๔ 
๑. ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๙ หนา ๑๑๔ 



ธรรมนูญชีวิต ๘๖

๒. ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย 
๓. สงเคราะหดวยส่ิงที่หาประโยชนมิได 
๔. เม่ือเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ 

๓. คนหัวประจบ (อนุปยภาณี) มีลักษณะ ๔ 
๑. จะทําช่ัวก็เออออ 
๒. จะทําดีก็เออออ 
๓. ตอหนาสรรเสริญ 
๔. ลับหลังนินทา 

๔. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ ๔ 
๑. คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา 
๒. คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
๓. คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการละเลน 
๔. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน 

ข. มิตรแท พึงรูจักมิตรแท หรือมิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) 
๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. มิตรอุปการะ (อุปการก) มีลักษณะ ๔ 
๑. เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน 
๒. เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน 
๓. เม่ือมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได 
๔. มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก 

๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข) มีลักษณะ ๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗

๑. บอกความลับแกเพื่อน 
๒. รักษาความลับของเพื่อน 
๓. มีภัยอันตรายไมละทิ้ง 
๔. แมชีวิตก็สละใหได 

๓. มิตรแนะนําประโยชน (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔ 
๑. จะทําช่ัวเสียหาย คอยหามปรามไว 
๒. แนะนําสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี 
๓. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง 
๔. บอกทางสุขทางสวรรคให 

๔. มิตรมีใจรัก (อนุกัมปหนึ่ง) มีลักษณะ ๔ 
๑. เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย) 
๒. เพื่อนมีสุข พลอยแชมช่ืนยินดี (สุข สุขดวย) 
๓. เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับย้ังแกให 
๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน 

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๒/๒๐๑) 

ค. มิตรตอมิตร พึงสงเคราะหอนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติ
ในฐานะที่เปนเสมือน ทิศเบื้องซายหนึ่ง ดังน้ี 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๐ หนา ๑๑๔ 

 



ธรรมนูญชีวิต ๘๘

พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ดังน้ี 
๑ เผื่อแผแบงปน 
๒. พูดจามีนํ้าใจ 
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย 
๕. ซ่ือสัตยจริงใจ 

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ดังน้ี 
๑. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน 
๒. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของ

เพื่อน 
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได 
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก 
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๒/๒๐๔) 

 

                                                                                                            
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 

 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๙

๑๗. คนงาน-นายงาน 
(ลูกจาง-นายจาง) 

 

คนที่มาทํากิจการงานรวมกัน ในฐานะลูกจางฝายหนึ่ง 
และนายจางฝายหนึ่ง ควรปฏิบัติตอกันใหถูกตองตามหนาที่ 
เพื่อความสัมพันธอันดีตอกัน และเพื่อใหงานไดผลดี โดยทํา
ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ขอที่วาดวย ทิศเบ้ืองลางหนึ่ง ดังนี้ 
ก.  นายจาง พึงบาํรุงคนรับใชและคนงาน ดังน้ี 

๑. จัดงานใหทํา ตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย 
ความสามารถ 

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข 

เปนตน 
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอัน

ควร 
                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 

 



ธรรมนูญชีวิต ๙๐

ข.  คนรับใชและคนงาน มีน้ําใจชวยเหลือนาย ดังนี้ 
๑. เริ่มทํางานกอน 
๒. เลิกงานทีหลัง 
๓. เอาแตของที่นายให 
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น 
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๓/๒๐๕) 





หมวดสี่ 
คนกับมรรคา 

 

๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา 
(ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม) 

 

ผูทําหนาที่ส่ังสอน ใหการศึกษาแกผูอ่ืน โดยเฉพาะคร ู
อาจารย พึงประกอบดวยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลัก
ปฏิบัติ ดังนี้ 
ก. เปนกัลยาณมิตร คือ ประกอบดวยองคคุณของกัลยาณ-
มิตร หรือ  กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. ปโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใสใจคนและ
ประโยชนสุขของเขา เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนม
เปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 

๒. ครุ นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ถือหลักการเปน
สําคัญ และมีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิด
ความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พึ่งไดและปลอดภัย 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๑

๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญา
แทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอ เปนที่นายก
ยองควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอางและรําลึกถึงดวยความ
ซาบซึ้ง ม่ันใจ และภาคภูมิใจ 

๔. วตฺตา รูจักพูดใหไดผล คือ รูจักช้ีแจงใหเขาใจ รูวา
เม่ือไรควรพูดอะไร อยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาว
ตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี 

๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟง
คําปรึกษาซักถาม แมจุกจิก ตลอดจนคําลวงเกินและคํา
ตักเตือนวิพากษวิจารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบื่อหนาย ไม
เสียอารมณหนึ่ง 

๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องลํ้าลึกได คือ กลาว
ช้ีแจงเรื่องตางๆ  ที่ยุงยากลึกซึ้งใหเขาใจได และสอนศิษยให
ไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งย่ิงขึ้นไป 

๗. โน จฏาเน นิโยชเย  ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูง
ไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไมสมควร 

(อง.ฺสตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓) 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๑ หนา ๑๑๔ 

 



ธรรมนูญชีวิต ๙๒

ข. ตั้งใจประสิทธ์ิความรู โดยตั้งตนอยูในธรรมของผูแสดง
ธรรม ที่เรียกวา ธรรมเทศกธรรม ๕ ประการ คือ  

๑. อนุบุพพิกถา สอนใหมีข้ันตอนถูกลําดับ คือ แสดง
หลักธรรม หรือเนื้อหา ตามลําดับความงายยากลุมลึก มี
เหตุผลสัมพันธตอเน่ืองกันไปโดยลําดับ 

๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล 
คือ ช้ีแจง ยกเหตุผลมาแสดง ใหเขาใจชัดในแตละแงแตละ
ประเด็น อธิบายยักเยื้องไปตางๆ ใหมองเห็นกระจางตาม
แนวเหตุผล 

๓. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คือ 
สอนเขาดวยจิตเมตตา มุงจะใหเปนประโยชนแกผูรับคําสอน 

๔. อนามิสันดร ไมมีจิตเพงเล็งมุงเห็นแกอามิส คือ สอน
เขามิใชมุงที่ตนจะไดลาภ สินจาง หรือผลประโยชนตอบ
แทน 

๕. อนุปหัจจหนึ่ง วางจิตตรงไมกระทบตนและผูอ่ืน คือ 
สอนตามหลักตามเนื้อหา มุงแสดงอรรถ แสดงธรรม ไมยก
ตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอ่ืน 

(อง.ฺปฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕) 

ค. มีลีลาครูครบทั้งส่ี ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้ 
                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๒ หนา ๑๑๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๓

๑. สันทัสสนา ช้ีใหชัด จะสอนอะไร ก็ช้ีแจงแสดง
เหตุผล แยกแยะอธิบาย ใหผูฟงเขาใจแจมแจง ดังจูงมือไปดู
เห็นกับตา 

๒. สมาทปนา ชวนใหปฏิบัติ คือ ส่ิงใดควรทํา ก็บรรยาย
ใหมองเห็นความสําคัญ และซาบซึ้งในคุณคา เห็นสมจริง จน
ผูฟงยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ 

๓. สมุตเตชนา เราใหกลา คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความ
กระตือรือรน มีกําลังใจแข็งขัน ม่ันใจที่จะทําใหสําเร็จ ไม
กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลําบาก 

๔. สัมปหังสนา ปลุกใหราเริง คือ ทําบรรยากาศใหสนุก
สดชื่น แจมใส เบิกบานใจ ใหผูฟงแชมช่ืน มีความหวัง 
มองเห็นผลดีและทางสําเร็จ 

จํางายๆ วา สอนให แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง  
(เชน ที.สี. ๙/๑๙๘/๑๖๑) 

ง. มีหลักตรวจสอบสาม เม่ือพูดอยางรวบรัดที่สุด ครูอาจ
ตรวจสอบตนเองดวยลักษณะการสอนของพระบรมครู ๓ 
ประการ คือ 

๑. สอนดวยความรูจริง รูจริง ทําไดจริง จึงสอนเขา 
๒. สอนอยางมีเหตุผล ใหเขาพิจารณาเขาใจแจงดวยปญญา

ของเขาเอง 



ธรรมนูญชีวิต ๙๔

๓. สอนใหไดผลจริง สําเร็จความมุงหมายของเรื่องที่
สอนนั้นๆ เชน ใหเขาใจไดจริง เห็นความจริง ทําไดจริง 
นําไปปฏิบัติไดผลจริง เปนตน 

(อง.ฺติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖) 

จ.  ทําหนาท่ีครูตอศิษย คือ ปฏิบัติตอศิษย โดยอนุเคราะห
ตามหลักธรรมเสมือนเปน ทิศเบื้องขวาหนึ่ง ดังนี้ 

๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี 
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง 
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง 
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ 
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใช

วิชาเลี้ยงชีพไดจริงและรูจักดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกัน
ใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ∗∗ 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓) 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 
∗∗ ดู บันทึกทายเลม ๑๓ หนา ๑๑๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๕

๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา 
(นักเรียน นักศึกษา นักคนควา) 

 

คนที่เลาเรียนศึกษา จะเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนัก
คนควาก็ตาม นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับคน
ที่จะประสบความสําเร็จ คือ จักร ๔หนึ่ง และอิทธิบาท ๔* 
แลว ยังมีหลักการที่ควรรู และหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก 
ดังตอไปนี้ 
ก.  รูหลักบุพภาคของการศึกษา คือ รูจักองคประกอบที่เปน 
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ดังน้ี 

๑. องคประกอบภายนอกที่ดี ไดแก มีกัลยาณมิตร 
หมายถึง รูจักหาผูแนะนําส่ังสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ 
ตลอดจนส่ิงแวดลอมทางสังคมโดยทั่วไป ที่ดี ที่เกื้อกูล ซ่ึงจะ
ชักจูง หรือกระตุนใหเกิดปญญาได ดวยการฟง การสนทนา 
ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการรูจัก
เลือกใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บทที่ ๑๐ 



ธรรมนูญชีวิต ๙๖

๒. องคประกอบภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ 
หมายถึง การใชความคิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน คือ มอง
สิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะ
สิ่งน้ันๆ หรือปญหานั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย จนเขาถึงความจริง และ
แกปญหาหรือทําประโยชนใหเกิดขึ้นได 

กลาวโดยยอวา 
ขอหน่ึง รูจักพึ่งพาใหไดประโยชนจากคนและสิ่งที่

แวดลอม 
ขอสอง รูจักพึ่งตนเอง และทําตัวใหเปนที่พึ่งของผูอ่ืน 

(ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙) 

ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา เม่ือรูหลักบุพภาคของ
การศึกษา ๒ อยางแลว พึงนํามาปฏิบัติในชีวิตจริง พรอมกับ
สรางคุณสมบัติอ่ืนอีก ๕ ประการใหมีในตน รวมเปนองค ๗ 
ที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือ รุงอรุณของ
การศึกษา ที่พระพทุธเจาทรงเปรียบวาเหมือนแสงอรุณเปน
บุพนิมิตแหงอาทิตยอุทัย เพราะเปนคุณสมบัติตนทุนที่เปน
หลักประกันวา จะทําใหกาวหนาไปในการศึกษา และชีวิตจะ
พัฒนาสูความดีงามและความสําเร็จที่สูงประเสริฐอยาง
แนนอน ดังตอไปนี้ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๗

๑.  แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี  
๒.  มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต  
๓.  มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค   
๔.  มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได  
๕.  ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล  
๖.  ต้ังตนอยูในความไมประมาท  
๗.  ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง  
ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผูเปน

สัตวประเสริฐ 
ค.  ทําตามหลักเสริมสรางปญญา ในทางปฏิบัติ อาจสราง
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยางขางตนน้ันได ดวยการปฏิบัติ
ตามหลัก วุฒิธรรมหนึ่ง (หลักการสรางความเจริญงอกงาม
แหงปญญา) ๔ ประการ 

๑. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผูรู  คือ รูจักเลือกหาแหลงวิชา 
คบหาทานผูรู ผูทรงคุณความดี มีภูมิธรรมภูมิปญญานานับ
ถือ 

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงดูคําสอน คือ เอาใจใสสดับ
ตรับฟงคําบรรยาย คําแนะนําสั่งสอน แสวงหาความรู ทั้งจาก
                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๔ หนา ๑๑๕ 

 



ธรรมนูญชีวิต ๙๘

ตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือ หรือส่ือมวลชน ต้ังใจเลา
เรียน คนควา หม่ันปรึกษาสอบถาม ใหเขาถึงความรูที่จริงแท 

๓. โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน 
ไดฟงส่ิงใด ก็รูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง โดยแยกแยะให
เห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็นเหตุผลวาน่ันคืออะไร เกิดขึ้น
ไดอยางไร ทําไมจึงเปนอยางนั้น จะเกิดผลอะไรตอไป มี
ขอดี ขอเสีย คุณโทษอยางไร เปนตน 

๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติใหถูกหลัก นําสิ่งที่ได
เลาเรียนรับฟงและตริตรองเห็นชัดแลว ไปใชหรือปฏิบัติ
หรือลงมือทํา ใหถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย ใหหลัก
ยอยสอดคลองกับหลักใหญ ขอปฏิบัติยอยสอดคลองกับ
จุดหมายใหญ ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย เชน สันโดษเพื่อ
เกื้อหนุนการงาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปนตน 

(อง.ฺจตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒) 

ง.  ศึกษาใหเปนพหูสูต คือ จะศึกษาเลาเรียนอะไร  ก็ทําตน
ใหเปนพหูสูตในดานนั้น ดวยการสรางความรูความเขาใจให
แจมแจงชัดเจนถึงขั้นครบ องคคุณของพหูสูต (ผูไดเรียนมาก 
หรือผูคงแกเรียน) ๕ ประการ คือ 

๑. พหุสฺสุตา ฟงมาก คือ เลาเรียน สดับฟง รูเห็น อาน 
สั่งสมความรู ในดานนั้นไวใหมากมายกวางขวาง 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๙

๒. ธตา จําได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําเรื่องราว
หรือเน้ือหาสาระไวไดแมนยํา 

๓. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน หรือใชพูดอยู
เสมอ จนแคลวคลองจัดเจน  ใครสอบถามก็พูดช้ีแจงแถลง
ได 

๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใสใจนึกคิดจนเจนใจ นึก
ถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อความสวางชัดเจน มองเห็นโลง
ตลอดไปทั้งเรื่อง 

๕. ทิฏยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี คือ เขาใจ
ความหมายและเหตุผลแจมแจงลึกซึ้ง รูที่ไปที่มา เหตุผล 
และความสัมพันธของเนื้อความและรายละเอียดตางๆ ทั้ง
ภายในเรื่องน้ันเอง และที่เก่ียวโยงกับเรื่องอ่ืนๆ ในสายวิชา
หรือทฤษฎีน้ันปรุโปรงตลอดสาย 

(อง.ฺปฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙) 

จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ในดานความสัมพันธกับครู
อาจารย พึงแสดงคารวะนับถือ  ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖  
ขอวาดวย ทิศเบื้องขวาหนึ่ง ดังน้ี 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 

 



ธรรมนูญชีวิต ๑๐๐ 

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ 
๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับ

คําแนะนํา เปนตน 
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา 
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓) 

๒๐. คนใกลชิดศาสนา 
(อุบาสก อุบาสิกา) 

 

พุทธศาสนิกชน มีหลักปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางตนกับพระพทุธศาสนา ดังนี้ 
ก. เก้ือกูลพระ โดยปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปน ทิศเบื้อง
บนหนึ่ง ดังน้ี 

๑. จะทําส่ิงใด ก็ทําดวยเมตตา 
๒. จะพูดส่ิงใด ก็พูดดวยเมตตา 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 

 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๑

๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา 
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ 
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔ 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๘/๒๐๖) 

ข. กระทําบุญ คือ ทําความดีดวยวิธีการตางๆ ที่เรียกวา บุญ
กิริยาวัตถุ (เรื่องที่จัดวาเปนการทําบุญ) ๓ อยาง คือ  

๑. ทานมัย ทําบุญดวยการใหปนทรัพยสิ่งของ 
๒. สีลมัย ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี

ปฏิบัติชอบ 
๓. ภาวนามัย ทําบญุดวยการเจริญภาวนา คือ ฝกอบรม

จิตใจใหเจริญดวยสมาธิ และปญญา 
และควรเจาะจงทําบุญบางอยางที่เปนสวนรายละเอียด

เพิ่มข้ึนอีก ๗  ขอ รวมเปน ๑๐ อยาง คือ 
๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการประพฤติสุภาพออนนอม 
๕. ไวยาวัจมัย ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช 

ใหบริการ บําเพ็ญประโยชน 
๖. ปตติทานมัย ทําบญุดวยการใหผูอ่ืนมีสวนรวมใน

การทําความดี 
๗.  ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการพลอยยินดีในการ

ทําความดีของผูอ่ืน 



ธรรมนูญชีวิต ๑๐๒ 

๘. ธัมมัสสวนมัย ทําบุญดวยการฟงธรรม ศึกษาหา
ความรูที่ปราศจากโทษ 

๙. ธัมมเทสนามัย ทําบุญดวยการส่ังสอนธรรมให
ความรูที่เปนประโยชน 

๑๐. ทิฏุชุกัมม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหถูกตอง 
รูจักมองสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงใหเปนสัมมาทิฏฐิ 

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๓๓๐; ที.อ. ๓/๒๔๖) 

ค. คุนพระศาสนา ถาจะปฏิบัติใหเครงครัดย่ิงขึ้น ถึงขั้นเปน
อุบาสก อุบาสิกา คือ ผูใกลชิดพระศาสนาอยางแทจริง ควร
ต้ังตนอยูในธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก 
เรียกวา อุบาสกธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ 
๒. ไมละเลยการฟงธรรม 
๓. ศึกษาในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการ

ปฏิบัติรักษาศีลข้ันสูงขึ้นไป 
๔. พร่ังพรอมดวยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลาย 

ทั้งที่เปน เถระ นวกะ และ ปูนกลางหน่ึง 

                                                                                       
หนึ่ง ตามพระวินัย ภิกษุบวชใหม จนถึงยังไมครบ ๕ พรรษา เรียกวา นวกะ ภิกษุบวชครบ ๕ 
พรรษา แตยังไมเต็ม ๑๐ พรรษา เรียกวา มัชฌิมะ ภิกษุบวชครบ ๑๐ พรรษาแลวขึน้ไป 
เรียกวา เถระ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๓

๕. ฟงธรรมโดยมิใชจะต้ังใจคอยจองจับผิดหาชองที่
จะติเตียน 

๖. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้ คือ ไม
แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 

๗. กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนที่ตน คือ 
เอาใจใสทํานุ บํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา∗∗ 

(อง.ฺสตฺตก. ๒๓/๒๗/๒๖) 

ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา อุบาสก อุบาสิกาที่ดี มี
คุณสมบัติที่เรียกวา อุบาสกธรรม ๕ ประการ คือ 

๑. มีศรัทธา เช่ือมีเหตุผล ม่ันในคุณพระรัตนตรัย 
๒. มีศีล อยางนอยดํารงตนไดในศีล ๕ 
๓. ไมถือมงคลต่ืนขาว เช่ือกรรม ไมเช่ือมงคล มุงหวัง

ผลจากการกระทํา มิใชจากโชคลาง หรือสิ่งที่ต่ืนกันไปวา
ขลังศักดิ์สิทธ์ิ 

๔. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้ 
๕. เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการ

พระพุทธศาสนาหนึ่ง 
(อง.ฺปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐) 

                                                                                       
∗∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๕ หนา ๑๑๕ 
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๕ หนา ๑๑๕ 



ธรรมนูญชีวิต ๑๐๔ 

จ. หมั่นสํารวจความกาวหนา กลาวคือ โดยสรุป ใหถือธรรม
ที่เรียกวา อารยวัฒิ ๕ ประการ เปนหลักวัดความเจริญใน
พระศาสนา 

๑. ศรัทธา เช่ือถูกหลักพระศาสนา ไมงมงายไขวเขว 
๒. ศีล ประพฤติและเลี้ยงชีพสุจริต เปนแบบอยางได 
๓. สุตะ รูเขาใจหลักพระศาสนาพอแกการปฏิบัติและ

แนะนําผูอ่ืน 
๔. จาคะ เผื่อแผเสียสละ พรอมที่จะชวยเหลือผูซึ่งพึงชวย 
๕. ปญญา รูเทาทันโลกและชีวิต ทําจิตใจใหเปนอิสระ

ได 
(อง.ฺปฺจก. ๒๒/๖๓-๔/๙๑-๒) 

๒๑. คนสืบศาสนา 
(พระภิกษ)ุ 

 

พระภิกษุสงฆ ซึ่งเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มี
หนาที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผคําสอน สืบตอ
พระพทุธศาสนา มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ตอง
ปฏิบัติมากมาย แตในที่นี้จะแสดงไวเฉพาะหนาที่ที่สัมพันธ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๕

กับคฤหัสถ และขอเตือนใจในทางความประพฤติปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 
ก. อนุเคราะหชาวบาน พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถตามหลัก
ปฏิบัติในฐานะที่ตนเปนเสมือน ทิศเบ้ืองบนหนึ่ง ดังนี้ 

๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว 
๒. แนะนําส่ังสอนใหต้ังอยูในความดี 
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี 
๔. ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง 
๕. ช้ีแจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบ

ความสุขความเจริญ 
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๔/๒๐๖) 

ข. หมั่นพิจารณาตนเอง คือ พิจารณาเตือนใจตนเองอยูเสมอ
ตามหลัก ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ (ธรรมที่บรรพชิตควร
พิจารณาเนืองๆ) ๑๐ ประการ ดังน้ี 

๑. เรามีเพศตางจากคฤหัสถ สลัดแลวซึ่งฐานะ ควร
เปนอยูงาย จะจูจี้ถือตัวเอาแตใจตนไมไดสอง 

                                                                                       
หนึ่ง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔ 
สอง ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๑๑๕ 



ธรรมนูญชีวิต ๑๐๖ 

๒. ความเปนอยูของเราเนื่องดวยผูอ่ืน ตองอาศัยเขาเลี้ยง
ชีพ ควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย และบริโภคปจจัย ๔ โดย
พิจารณา ไมบริโภคดวยตัณหา∗∗ 

๓. เรามีอากัปกิริยาที่พึงทําตางจากคฤหัสถ อาการกิริยา
ใดๆ ของสมณะ เราตองทําอาการกิริยาน้ันๆ และยังจะตอง
ปรับปรุงตนใหดียิ่งขึ้นไปกวานี้∗∗∗ 

๔. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม 
๕. เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ผูเปนวิญูชน พิจารณา

แลว ยังติเตียนเราโดยศีลไมไดอยูหรือไม 
๖. เราจักตองถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ

ไปทั้งสิ้น 
๗. เรามีกรรมเปนของตน เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็

ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น 
๘. วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู 
๙. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม 
๑๐. คุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลวมีอยู

หรือไม ที่จะใหเราเปนผูไมเกอเขิน เม่ือถูกเพื่อนบรรพชิต
ถาม ในกาลภายหลัง 

(อง.ฺทสก. ๒๔/๔๘/๙๑) 
                                                                                       
∗∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๑๑๕ 
∗∗∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๑๑๕ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๗
 



ธรรมนูญชีวิต ๑๐๘ 

๒๒. คนถึงธรรม 

(ผูหมดกิเลส) 

 
หยาดน้ําไมติดใบบัว วารีไมติดปทุม ฉันใด มุนียอมไม

ติดในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน และในอารมณที่ไดรับรู ฉัน
นั้น 

(ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๓/๔๙๓) 

ผูถึงธรรม ไมเศราโศกถึงส่ิงที่ลวงแลว ไมพรํ่าเพอถึง
สิ่งที่ยังไมมาถึง ดํารงอยูดวยสิ่งที่เปนปจจุบัน ฉะนั้น
ผิวพรรณจึงผองใส 

สวนชนทั้งหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึงส่ิงที่
ยังไมมาถึง และหวนละหอยถึงความหลังอันลวงแลว จึงซูบ
ซีดหมนหมอง เสมือนตนออสด ที่เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไวที่ใน
กลางแดด 

(สํ.ส. ๑๕/๒๒/๗) 

ผูใดไมมีกิเลสเปนเหตุคอยกังวลวา น้ีของเรา น้ีของคน
อ่ืน ผูน้ันไมตองเผชิญกับเจาตัว “ของขา” จึงไมเศราโศกวา 
ของเราไมมี, เขาไมกระวนกระวาย ไมติดของ ไมหว่ันไหว 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๙

เปนผูสมํ่าเสมอในที่ทั้งปวง เม่ือเขาไมหวั่นไหว มีความรูแจง
ชัด จึงปราศจากความรูสึกปรุงแตงใดๆ เขาเลิกรําพึงรําพัน
หมดแลว จึงมองเห็นแตความปลอดโปรงในที่ทุกสถาน 

(ขุ.สุ. ๒๕/๔๒๒/๕๑๙) 

ผูถึงธรรมดับกิเลสเสียได อยูสบายทุกเวลา ผูใดไมติด
อยูในกามทั้งหลาย เขาจะเย็นสบาย ไมมีที่ใหกิเลสตั้งตัวได 

ตัดความติดของเสียใหหมด กําจัดความกระวน
กระวายในหทัยเสียใหได พักจิตไดแลว จึงถึงความสงบใจ
อยูสบาย 

(อง.ฺติก. ๒๐/๔๗๔/๑๗๕) 

ถาม: น่ีแนะพระ ทานไมมีทุกขบางหรือ ทานไมมี
ความสนุกบางหรือ ทานนั่งอยูคนเดียวไมเบื่อหนายบาง
หรือ? 

ตอบ: น่ีแนะทานผูยิ่งใหญ ขาพเจาไมมีความทุกข
หรอก ความสนุกขาพเจาก็ไมมี ถึงขาพเจาจะนั่งอยูคนเดียว ก็
หามีความเบื่อหนายไม 

ถาม: น่ีแนะพระ ทําอยางไรทานจึงไมมีทุกข ทํา
อยางไรทานจึงไมมีความสนุก ทําอยางไรทานนั่งคนเดียว จึง
ไมหงอยเหงาเบื่อหนาย 



ธรรมนูญชีวิต ๑๑๐ 

ตอบ: คนมีความทุกขน่ันแหละ จึงมีความสนุก คนมี
ความสนุกน่ันแหละ จึงมีความทุกข พระไมมีทั้งสนุก ไมมี
ทั้งทุกข เรื่องเปนอยางนี้ จงเขาใจเถิดนะทาน 

(สํ.ส. ๑๕/๒๖๘/๗๖) 

ความงุนงานหงุดหงิด ยอมไมมีในใจของพระอริยะผู
ผานพนไปแลวจากการ (คิดกังวล) ที่จะไดเปน จะไมไดเปน
อยางนั้นอยางนี้ ทานปราศจากภัย มีแตสุข ไมมีโศก แมแต
เทวดาก็มองใจทานไมถึง 

(ขุ.อุ. ๒๕/๖๕/๑๐๑) 

ผูถึงธรรมไมมีกิจ เพราะผูถึงธรรมทํากิจเสร็จแลว คน
วายนํ้ายังหาที่หย่ังไมได ตราบใด ก็ตองเอาตัวกระเสือก
กระสนไปจนเต็มที่ ตราบนั้น แตพอหาที่หย่ังพบ ข้ึนยืนบน
บกไดแลว ก็ไมตองพยายาม เพราะเขาขามถึงฝงเสร็จแลว 

(สํ.ส. ๑๕/๒๓๑/๖๕) 

ยังเปนอยูก็ไมเดือดรอน เวลาจะตายก็ไมเศราโศก ถาเปน
ปราชญ มองเห็นที่หมายแลวไซร ถึงอยูทามกลางโลกที่โศก
ก็หาโศกไม 

(ขุ.อุ. ๒๕/๑๐๘/๑๔๒) 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๑

จะไปไหน ก็ไมหวาด จะนอนไหน ก็ไมหว่ัน ทั้งคืนวัน
ไมมีเดือดรอนใจ อะไรที่จะสูญเสียก็ไมเห็นที่ไหนในโลก 
ดังน้ัน จนหลับไป ก็มีแตใจหวังดีที่คิดปรานีชวยปวงสัตว 

(สํ.ส. ๑๕/๔๕๔/๑๖๒) 

 

คาเม  วา  ยท ิ วารฺเ นินฺเน  วา  ยทิ  วา  ถเล 
ยตฺถ  อรหนโฺต  วิหรนฺต ิ ตํ  ภูมิรามเณยยฺก ํ

 ไมวาบาน  ไมวาปา ไมวาที่ลุม หรือที่ดอน 
 ทานผูไกลกิเลสอยูที่ไหน ที่น้ันไซรคือสถานอัน
รื่นรมย 

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๘) 





บันทึกทายเลม 
 

ที่มาทายหมวดธรรมแตละหมวดในหนังสือน้ี ได
แสดงไวหมวดละที่มาเดียว พอเปนหลักฐานเทานั้น สวน
ความหมายและคําอธิบาย ไดขยายบาง ยอบาง ตามสมควร 
และไดตรวจสอบกับที่มาแหงอ่ืนๆ ดวย ทั้งในพระไตรปฎก 
และอรรถกถา แตไมอาจแสดงที่มาไวใหครบถวน เพราะจะ
ทําใหหนังสือนี้มีลักษณะเปนตํารามากเกินไป อยางไรก็ดี มี
ขอความบางตอนที่ควรสังเกต ขอช้ีแจงไวเปนพิเศษดังน้ี:- 

๑. ในสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ธัมมัญุตา ยังมี
ความหมายอีกแงหน่ึงวา เม่ือเห็นหรือไดยินไดฟง
อะไร ก็จับหลักจับสาระมองเห็นเนื้อแทของสิ่งหรือ
เรื่องราวน้ันได อัตถัญุตา มีความหมายวา เม่ือเห็น
หรือไดยินไดฟงอะไรก็เขาใจความหมาย ความมุง
หมาย วัตถุประสงค แนวทางที่จะขยายความของสิ่ง
นั้นเรื่องน้ันได ธรรม ๒ ขอน้ี เปนแกนของสัปปุริส
ธรรมทั้งหมด 

๒. ในอธิปไตยสูตร (องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๖) 
พระพุทธเจาทรงแสดงความหมายของ อธิปไตย ๓ 
เฉพาะในแงการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ แต
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ความหมายเชนน้ันอาจถือไดวา เปนคําอธิบายเฉพาะ
กรณี หรือเปนตัวอยาง ดังจะเห็นวา ธรรมาธิปไตย 
เปนธรรมขอหนึ่งของ พระเจาจักรพรรดิ (ดูบทที่ ๗) 
เปนคุณสมบัติของนักปกครอง เชนเดียวกับที่เปน
คุณสมบัติของพระพุทธเจา (องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๓/
๑๓๙; องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๓๓/๑๖๙) ในวิสุทฺธิมคฺค 
(๑/๑๒, ๑๖) ทานจําแนกศีลเปน ๓ ประเภท ตาม
อธิปไตย ๓ น้ี นอกจากนั้น พระอรรถกถาจารยมักใช 
อัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย เปนคําอธิบาย
ความหมายของหิริ และโอตตัปปะ (ที.อ. ๓/๒๑๕; 
ม.อ. ๒/๔๒๒; อิติ.อ. ๒๐๕; ชา.อ. ๑/๑๙๘) สวนใน
หนังสือน้ี ไดนํามายักเยื้องอธิบายในแงของการ
ปกครองทั้ง ๓ ขอ เพราะเขากับเรื่องนี้ไดดี และให
มองเห็นประโยชนอีกดานหนึ่ง 

๓. จักรวรรดิวัตร ในพระบาลีมีเพียง ๔ หัวขอใหญ แต
ในหนังสือน้ีจัดเปน ๕ (แยกขอ ๑ เปน ๒ ขอ) 
เพื่อใหดูงายขึ้น สวนที่เรียกกันวา จักรวรรดิวัตร ๑๒ 
ดังรูจักกันมากนั้น ทานนํามาจากอรรถกถา (ท.ีอ. ๓/
๔๖) 

๔. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม นี้ ปรุงรูปศัพทตาม
บาลี สวนที่ทานใหชาวบานจํางายๆ พูดกันมาติดปาก
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วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คําวา ประโยชน เปนคํา
สรอยเติมไวใหคลองปากเทาน้ัน เพราะตรงกับ 
อัตถะ ที่มีอยูแลวน่ันเอง 

๕. ในสุขของคฤหัสถ ๔ สุขขอสุดทายที่แปลกันมาวา 
“สุขเกิดจากประกอบการงานที่ปราศจากโทษ” ชวน
ใหเขาใจจํากัดเฉพาะการงานอาชีพเทาน้ัน แตตาม
พระบาลีทานหมายถึงกรรมดีทางไตรทวาร ในที่น้ีจึง
ยักเยื้องคําแปลเสียใหมเพื่อใหเขาใจตรงตามพระ
บาลี (สุขเกิดจากการงานอาชีพสุจริต รวมอยูในสุข
ขอที่ ๑ แลว) 

๖. เม่ือวาเต็มความหมาย ฆราวาสธรรม ใชสําหรับการ
ครองชีวิตโดยทั่วไปของชาวบาน และตามบาลีเดิม
เรียกวา ฆรเมสิธรรม (ธรรมของผูแสวงเรือน) อนึ่ง 
ในที่น้ี ทมะ ทานหมายเอาปญญา ขันติ ทานหมายเอา
ความเพียร (มาใน ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ดวย; สํ.อ. 
๑/๓๙๑; สุตฺต.อ. ๑/๓๒๓) 

๗.  ในบาลีเดิม เรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหงประโยชน) 
อรรถกถาอธิบาย อัตถ วาไดแก “วุฒิ” สวน ทวาร มี
คําไขความวา “ปมุข” หรือ “มุข” จึงเรียกวา วุฒิมุข ก็
ได สําหรับ “วุฒิ” น้ัน คนไทยคุนกับคําวา วัฒน ซึ่ง
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เปนไวพจน ในที่น้ีจึงใชคําวา วัฒนมุข (ปากชองแหง
ความเจริญ) 

๘. บุคคลทั้งหลายในสังคมที่แวดลอมตัวเราอยู ซ่ึงเรา
ควรจะเกี่ยวของสัมพันธใหถูกตอง ดวยวิธีปฏิบัติที่
แตกตางกันไปตามสถานะแหงความสัมพันธกับตัว
เรา พระพุทธเจาตรัสเรียกดวยคําเปรียบเทียบวา ทิศ ๖ 
เพราะเปนดุจดานตางๆ ของเทศะที่อยูรอบตัวเรา 
กลาวคือ 

 ๑. ทิศเบ้ืองหนา คือ ผูมากอน   ไดแก บิดามารดา 
 ๒. ทิศเบ้ืองขวา คือ ผูท่ีควรเคารพ  ไดแก ครูอาจารย 
 ๓. ทิศเบ้ืองหลงั คือ ผูตามมา ไดแก บุตร ภรรยาหรือคูครอง 
 ๔. ทิศเบ้ืองซาย คือ ผูเคียงขาง   ไดแก มิตรสหาย 
 ๕. ทิศเบ้ืองลาง คือ ผูเปนฐานกําลัง ไดแก คนรับใชและ

คนงาน 
 ๖. ทิศเบ้ืองบน คือ ผูมคีณุความดสีูง  ไดแก 

พระสงฆ 
๙. หรชน เปนศัพทตัดทอน บาลีเดิมเปน อฺทตฺถุหร  
๑๐. อนุกมฺป บาลีเดิมเปน อนุกมฺปก 
๑๑. ในองคคุณของกัลยาณมิตร ๗ ขอ ๕ วจนกฺขโม คํา

บาลีทานมุงความหมายวา อดทนตอคําพูดของผูอ่ืน 
คือ รับฟงคําตําหนิ วิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ
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แกไขปรับปรุงตน (ดูความหมาย ใน องฺ.อ. ๓/๒๐๐ 
และตัวอยางใน สํ.อ. ๑/๑๔๕) 

๑๒. คําบาลี ๕ ขอน้ี เปนรูปที่ปรุงใหม ตามบาลีแทเปน ๑ 
อนุปุพฺพิกถํ ๒. ปริยายทสฺสาวี ๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ ๔. 
น อามิสนฺตโร ๕. อตฺตานฺจ ปรฺจ  อนุปหจฺจ 

๑๓. หนาที่ครูตอศิษย ขอที่ ๕ สรางเครื่องคุมภัยใน
สารทิศ อธิบายตามอรรถกถาวา สอนใหเขาเอาวิชา
ความรูไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและคุมครอง
ตนได ตลอดจนเมื่อศิษยไปทํามาหากินที่อ่ืนแลว 
อาจารยก็แนะนําแกผูอ่ืนใหเกิดความเชื่อถือ ไปหา
ศิษยน้ัน   (ท.ีอ. ๓/๑๘๓) 

๑๔. วุฒิธรรม หรือ วุฒิ ๔ นั้น ตามพระบาลีเรียกวา ปญ
าวุฑฺฒิธมฺม คือธรรมเครื่องเจริญแหงปญญา มิใช
ความเจริญทั่วๆ ไป ดังน้ัน จึงนํามาจัดเขาในหมวด
การเรียนการศึกษา 

๑๕. แปลรักษาศัพทวา กระทําบุพการในศาสนานี้ ดังนั้น
จะแปลวา “ออกนําในการอุปถัมภและชวยกิจการ
พระพุทธศาสนา” ก็ได 

๑๖. คําอธิบายถือตาม องฺ.อ. ๓/๓๙๕ แปลกจากที่เรียน
กันมาบาง 

 



แถลงความเปนมา 
 

หนังสือนี้มีกําเนิดจากความคดิที่จะอนุโมทนาตอศรัทธา 
และคุณงามความดี อันเปนบุญจริยา ของพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดไปชวยอุปถมัภสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจของผูเขียน ระหวางพํานักอยู ณ ประเทศนั้นใน พ.ศ. 
๒๕๑๙ 

เรื่องมวีา เมื่อตน พ.ศ. ๒๕๑๙ ผูเขียนไดรับอาราธนาไป
เปนวิทยากร ในวิชาฝายพระพุทธศาสนา ณ สวอรทมอร
วิทยาลัย ในรฐัเพนนซลิเวเนีย โดยมีคุณบุญเลิศ โพธนีิ รวม
เดินทางไปชวยทําหนาที่เปนไวยาวัจกร ระหวางพํานักอยู ณ ที่
นั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยในถิ่นใกลเคียง คือตําบลที่ติดตอ
กับสวอรทมอรบาง ในเมืองฟลาเดลเฟยบาง ตลอดถึงบางเมือง 
ในรัฐนวิเจอรซี ไดไปเยี่ยมเยยีนและอุปถัมภอํานวยความ
สะดวกตางๆ โดยเฉพาะดานพาหนะ นอกจากนั้น ยังไดบรจิาค
ปจจยัทําบญุในโอกาสตางๆ ดวย ผูเขียนไดเกิดความรูสึกในเวลา
นั้นวา การที่ทานผูมีจติศรัทธา  ท้ังหลาย ไปถวายความอุปถัมภ
ดวยภัตตาหาร และการอํานวยความสะดวกตางๆ กนั็บเปน
ความเกื้อกลูอยางยิ่งอยูแลว สําหรับปจจยัที่บรจิาคถวายนั้นตั้งใจ
วาจะสงผลานสิงสกลับคืนใหแกผูบริจาคดวยวิธีอยางใดอยาง
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หนึ่ง ท่ีจะเกิดดอกออกผลเปนบญุกุศลเพิ่มพูนคุณความดียิ่งๆ 
ข้ึนไป โดยที่ท้ังผูบริจาคและผูรับบริจาคไดมีสวนบําเพ็ญจาค
ธรรมรวมกัน 

อาศัยความตัง้ใจนี ้ประกอบกับความคิดพ้ืนเดิมที่วา นาจะ
มีหนังสือแสดงหลักธรรมพืน้ๆ งายๆ ท่ีเหมาะแกคฤหสัถทั่วไป
สักเลมหนึ่ง สําหรับมอบใหเปนประโยชนดานความรูทางธรรม 
แกทานผูศรัทธาซึ่งอยูหางไกล พรอมทั้งจะไดเผยแพรใหเปน
ประโยชนแกพุทธศาสนิกชนอื่นๆ กวางขวางออกไปดวย อาศัย
ขอปรารภนี ้ ผูเขียนจึงไดใชเวลาชวงทายของการพํานักท่ีสวอร
ทมอร หลังจากทําหนาท่ีวทิยากรใหแกวทิยาลยันั้นเสรจ็สิ้นแลว 
รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ คูมือดําเนินชวีติ ข้ึน งานเรียบเรียง 
แมจะไดใชหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร ที่ผูเขียนจัดทําไว
กอนแลวเปนฐาน ก็ยังกนิเวลาในการปรุงแตง ขัดเกลาคาํอธิบาย 
และตรวจสอบความหมายตามคัมภีร อีกมิใชนอย เมื่อเขียนเสร็จ
ยังไมทันไดพิมพ ก็เดินทางออกจากสวอรทมอรเสียกอน ตอมา
ระหวางพักอยูที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนวิยอรค ตามคํา
อาราธนาของวัดนัน้ จึงไดมีโอกาสจดัพิมพข้ึน ในรปูตัวพิมพ
ดีด โรเนียวเยบ็เลม โดยไดรับความชวยเหลือจากพระสงฆวดัว
ชิรธรรมปทีป และไดใชทนุ ซ่ึงผูศรัทธาไดบรจิาคถวายที่สวอร
ทมอร สมตามความตั้งใจ นอกจากนั้น ทางวัดวชิรธรรมปทีป
เองก็ไดพิมพเผยแพรเพิ่มเตมิอีกสวนหนึ่งดวย ตอมาทาง
เมืองไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจาภาพอื่น บางราย 
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ไดขออนญุาตบาง ถือวิสาสะบาง นําไปพิมพแจกในโอกาส
ตางๆ นับวาหนังสือไดแพรหลายมากขึ้น 

ทางดานผูเขียนเอง เมื่อกลบัเมืองไทยแลว ก็ไดปรับปรุง 
คูมือดําเนินชวีติ จัดพิมพเปนธรรมทานใหมอีก ในเดือน
มกราคม ๒๕๒๒ นับเปนการพิมพครั้งที ่๔ มีท่ีแกไขปรับปรุง
จากเดิมเปนอันมาก และไดเปลีย่นชื่อใหมวา ธรรมนญูชีวติ 
หลังจากนัน้ มีผูขอพมิพเผยแพรอีก ๒�๓ ครั้ง เฉพาะในการ
พิมพครั้งใหมน้ี ไดแกไขปรบัปรุงอยางมากตลอดเลม โดยมุงให
อานงายและจํางายยิ่งขึ้น* 

ขออนุโมทนา และอํานวยพรแกพุทธศาสนิกชน ยาน
ใกลเคียงสวอรทมอร ในฐานะที่ทานเหลานั้นเปนเจาของศรัทธา
และบุญจริยา ที่เปนแรงดลใจใหหนังสือเลมนอยนี้เกิดมข้ึีน และ
ขออนุโมทนาอาจารยสิร ิเพ็ชรไชย ที่ไดชวยอนเุคราะหรับภาระ
เปนไวยาวัจกรเพื่อการนีโ้ดยตลอด ขอทุกทานจงเปนผูมีสวนใน
ความดีงาม และกุศลผลานิสงส ซึ่งจะพึงบังเกิดมีจากธรรม
วิทยาทานนี้ท่ัวกัน 
 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺ
โต) 
        ๑๙ เมษายน ๒๕๒๓ 

 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๙
 
 

____________________________________________________ 

* กรมการศาสนาขอพิมพใหมในชื่อวา พุทธจริยธรรม 

 


